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ARGUMENTA LIBRORUM.) 
c LIB. XIX. 

1. De causis oppressae libertatis et invectae tyrannidis prae- 
fatus Diodorus transitum parat ad Agathoclis Syracu- 
sarum tyranni historiam vel maxime hoc libro enarran- 
dam. Adicitur chronologica ratio. 

OL 115,4 :317 a. Chr. 
2. Agathoclis natales portentosi. "Thermis in Sicilia natus 8 

patre Carcino ob somnium exponitur patreque inscio ἃ 
maire in domo fratris Heraclidis servatur. Septennem 
recipit pater et Syracusis figulinam docet.  Portentum 
novum eum insignem facit. 

3. Damas nobilis Syracusanus primus Agathoclem fovit et 
ad dignitatem militarem evexit. Militabat deinde inter 
Syracusanorum auxilia, Crotoniatis contra Bruttios missa. 
Agathocli virtutis praemia pugnis parta invidet Sostratus. 

4. Eo offensus Agathocles ad tempus patria abstinet. Postea 
Sostrato in exilium misso reversus in patriam rebus in 
bello strenue gestis magnam consecutus est famam. 

6. Ob affectatae tyrannidis suspicionem et instans mortis 
periculum Agathocles aufugit et privatus exercitum 
cogii; mox invitatus in patriam redit et imperator 
pacisque custos constituitur. 

6. Agathocles exercitu potitus aucta factione ususque alia 
multiplici opportunitate primo senatum 600 virorum per 
insidias obtruncat, deinde bonis eorum praedae datis 
vilissimum quemque sibi amicum facit. 

7. Agathocles caedibus urbem implet. 
8. 9. Agathocles vi atque dolo civitatis principatum solus obtinet. 

10. Romani cum Samnitibus bellum gerebant; in Apulia 
Daunia vastata; Canusini in ditionem venerunt; Romae 
additae duae tribus, Falerina et Ufentina. 

Crotoniatarum et Bruttiorum bellum. Quo composito 
Crotoniatae intestinis discordiis agitantur. 

4) Epitomen Bipontinam (ct. Voga io. VEXN) SXgSs NOS 

correxi, usus saepius Eyringi brevisxio. 
Ed 
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ARGUMENTUM 

Olympias in Macedoniam redux et Philippum et Eurydicen 
vita privat et Nicanorem, Casandri fratrem, multosque 
simul eius amicos. 

Res in Asia gestae. Eumenes hiberna apud Caras Babyloniae 
habuit, ubi Pithon et Seleucus ei maxime adversabantur. 
Maximis insidiis Eumenes ad Tigrin circumventus. 

Tandem Tigrin transgressus et in Susianam delatus Eumenes 
superiorum provinciarum satrapas in auxilium vocat. 

Satrapae Asiae superioris tum maxime exercitus contra 
Pithonem coactos habebant. Summum imperium gerebat 
Peucestes, Persidis satrapa. Adduntur copiarum numeri. 

Cunctae satraparum copiae cum in Susiana Eumenianis 
se iunxissent, fit contentio de summo imperio; quam 
controversiam Eumenes diremit ita ui consessus ducum 
ad solium Alexandri, quem velut praesentem veneraren- 
tur (cf. XVIII 60, 4), habendos proponeret. Iunctum satra- 
parum agmen Antigonum a bello Eumeni inferendo avertit. 

Attalus ceterique captivi (cf. XVIII 45) e custodia elabi 
eonantur; sed circumventi rursus in custodiam redeunt. 

Ol. 116,1: 316 a. Chr. 
Antigonus inita societate cum Seleuco et Pithone movet 

in Eumenem,; hic autem ad Tigrin occurrit totamque 
fluminis ripam praesidiis firmat, acceptis e Persia auxiliis. 
Persarum nuntii celeres in speculis collocati obiter de- 
scribuntur. 

Antigonus Susa pervenit; inde aerumnoso itinere ad Co- 
praten ἢ. progressus partim navium penuria partim 
Eumenianorum impetu in summum incurrit discrimen. 

Antigonus per infestas Cossaeorum terras cum multiplici 
clade in Mediam iter flectit. 

Antigonus in Media exercitum ab aerumnis recreat novis- 
que militibus auget. 

Cognito Antigoni in Mediam adventu ortoque inter socios 
dissidio Eumenes ad tutandas superiores satrapias in 
Persiam se convertit. 

Peucestes, Persidis satrapa, exercitum sociorum magnificis 
epulis excipit Alexandroque et Philippo ut diis sacrum 
inslituit, principatum scilicet affectans. 

28. Peucestae superbiam Eumenes feXs de rveeuperatq ab 
Olympiade regno rumoribus reprim. 



LIBRI XIX. V 
Cap. e 

24. Eumenes simul comitate, simul pecuniis mutuum sumptis 
. velut pignore omnium animos obstrictos tenet. Interea 

nuntius advenit Antigonum e Media in Persiam movere. 
Extemplo Eumenes hosti obviam progressus in medio 
itinere morbo ad aliquot dies retardatur. 

25. Cum hostem Eumenes assecutus esset, locorum situs 
proelium non admisit. Antigonus vero Macedones ab 
Eumenis partibus avertere studet, vano tamen conatu. 

26. Eumenes coniectans hostem spectare Gabienen regionem 
opulentam eo clam occupat iter. Subsequitur Antigonus. 
In Paraetacene subsistendum erat. 

27. 28. Numerus copiarum Antigoni. Instructa acies Eumenis 
describitur. 

29. Acies disposita Antigoni. 
80. Proelium acerrimum inter Eumenem et Antigonum. 

. 81. Victoria anceps. 
32. Defunctus proelio Antigonus exercitum in Mediam ab- 

duxit, ut suos largiore victu et quieie reficeret. GSimi- 
liter Eumenes suis quietem concessit. 

83. Memorabile duarum ex India matronarum de obeunda in 
funere mariti morte certamen. 

84. Vicirix iunior uxor coniugis se flammis supericit et cum 
' eo crematur. Peracto funere Eumenes agmen in Ga- 

bienen ducit. 
35. In Europa Casander relicta Peloponneso in Macedoniam 

contra Olympiadem movet. Olympias Áristonoum cum 
exercitu ei obviam mittit. 

86. Casander Olympiadem Pydnae obsessam tenet. Simul ab 
una parte Aeacidam, regem Epirotarum, ab altera Poly- 
perchontem auxilio venturos arcet. 

37. In Asia Antigonus suscepto per deserta laborioso itinere 
Eumenem ex improviso opprimere instituit. Sed agrestes 
adhibitis camelis dromadariis rem praenuntiant. 

88. Eumenis consilia ad cogendas copias et retardandum 
hostem. 

39. Antigonus cum in propinquo esset, in elephantorum 
agmen inopinato impetum facit, quem eludit Eumenes. 
Iam vero ab utraque parte acies instruitur. 

40. Antigoni acies. Eumenis acies. 
41. Argyraspidum praeco ad phalangern Nw gor VreSTSNSSOS. 

quam ad iranseundum solüciterek. 



48. 

49. 

50. 

51. 
52. 

53. 

54, 

ARGUMENTUM 

. Pugna elephantorum et equestris. Eumeniani funduntur. 

. Pugna pedestris argyraspidum insignis virtute. Sed Anti- 
gonus instat equitatu. Tandem Macedones indignantes 
Peucestae segnitiam et eius Eumenisque discordiam 
sponte ad Antigonum deficiunt ipsumque Eumenem 
captum hosti tradunt. 

. Cum alios duces tum Eumenem Antigonus supplicio afficit. 
His peractis in Mediam redit, castra habens apud Ec- 
batana et in eparchia Rhagis, terrae motibus clara. 

. Obiter diluvium ingens commemoratur, quo Rhodus per 
id tempus vastata est. 

. Pithonem res novas molientem Antigonus δα se vocatum 
trucidat. Tum sumpto Ecbatanis argento in Persiam 
tendit. 

. Dum in itinere erat Antigonus, Eumenis et Pithonis socii 
rebellant; multitudine tamen oppressi partim caesi partim 
capti sunt. 

In Persia Antigonus regio honore cultus satrapias inter 
amicos distribuit; praeter opes Susianas ingentem pecu- 
niarum vim recipit. 

In Europa Pydnae obsidio eo continuata, ut Olympias 
cum ceteris obsessis inopiae fannsque mala omnia 
toleraret. 

Obsessorum Pydnaeorum multi ad Casandrum transfugiunt. 
In summa angustia Olympias navi aufugere conata capi- 
tur. Tum alias quoque Macedoniae urbes in fidem re- 
cepit Casander. 

Olympias occisa ung cum Aristonoó, duce copiarum. 
Casander Thessalonicen, Philippi filiam, matrimonio sibi 

iungit; urbem e suo nomine Casandream appellatam 
condit; Rhoxanen cum filio Alexandri Amphipoli custo- 
diendam curat; Eurydicen Philippumque Aegis regali 
funere effert. Hinc in Peloponnesum expeditionem su- 
scipit, ut Alexandrum, Polyperchontis filium, inde ex- 
pelleret; Polyperchon ipse in Aetoliam confugerat. 

Dum Boeotiam transit Casander, Thebas instaurare instituit. 
Digreditur historicus ad urbis origines variasque vicissi- 
tudines referendas. 

Thebarum  instaurationem  adiuverunt civitates Graecae 
aliaeque. Hinc Casander Megere declingt et navigiis in 

Peloponnesum iraicit; Argos, Messenen eke, cop. 
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LIBRI XIX. VI 

Ol. 116, 2 : 816 a. Chr. 

In Asia Antigonus relicto Aspisa Susianae praefecto Baby- 
lonem contendit. Ibi dissidio inter ipsum et Seleucum 
orto Seleucus in Aegyptum ad Ptiolemaeum aufugit. 
Chaldaei ob Seleucum e manibus dimissum Antigono 
mortem praedicunt; resque postea eventum habuit. 

Benigne acceptus in Aegypto Seleucus Ptolemaeum ad 
bellum contr& Antigonum impellit. Interea Antigonus 
missa& legatione Ptolemaeum, Lysimachum, Casandrum 
placare conatur; simul ultra in Ciliciam movet, copiis 
et pecunia terribilis. 

Recusata provinciarum et pecuniarum aequa divisione - 
.Ptolemaeus, Lysimachus, Casander arma in Antigonum 
eonsociant. Antigoni contra hostes apparatus. 

Antigonus in Phoenicen progressus Tyrum obsidet; simul 
in Phoenice, Cilicia, Rhodo naves exstrui iubet. Apparet 
interea Seleucus cum classe. 

In Phoenice ulteriores Antigoni molitiones.  Cirea hoc 
lempus Crateri oss& per Aristonem Philae ad sepul- 
iuram (tradita, cuius mulieris ingenium animumque 
praedicat historicus. 

Ducum Antigoni in Peloponneso et Asia expeditiones. 
Iuncta cum Polyperchonte et Alexandro, Polyperchontis 

filio, societate publico decreto Casandrum Antigonus 
hostem, Graecos liberos declarat, Alexandrum in Pelo- 
ponnesum ablegat, ipse vero Tyrum contendit. 

Ptolemaeus :simili decreto Graecos suis legibus esse iubet. 
Deinde recensentur copiae terrestres et navales in di- 
versas partes missae. 

In Graecia Apollonides, Casandri dux, in Arcadiam, inde 
in Argivorum urbem impetum fecit; Casander ipse Pelo- 
ponnesum ingressus Cenchreas expugnavit, Corinthiorum 
agrum vastavit, Orchomeniorum urbem per proditionem 
cepit. 

Reliquam pervagatus Peloponnesum Casander in Mace- 
doniam rediit; mox Alexandrum eius partes amplexum 
Peloponnesi imperatorem constituit. Interea Polyclitus, 
Seleuci legatus, Theodotum, Antigoni neusxeNwxs ., 9 
Perilaum insidiis opprimens ingerNes wpod VNOwxessSw 
gratias meruit. 
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Cap. 

65. 

66. 

6. 

68. 

69. 

10. 
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74, 

Agathoclis in Sicilia insidiae et incursiones in Messanam, 
Carthaginiensium auxilio propulsatae. 
Romanorum cum Samnitibus bellum. Ferentium ex- 

pugnatur. Nucerini ad Samnites deficiunt. 

Ol. 116,3 : 314 ἃ. Chr. 

Aristodemus Antigoni dux Aetolos δὰ auxiliandum Antigono 
adigit; tum in Peloponnesum impetu facto redit in Aeto- 
liam. Dymaei ab Alexandro Polyperchontis domiti mox 
libertatem vindicant. 

Alexandrum Alexion Sicyonius per insidias occidit; quo 
facto Cratesipolis eius uxor suscepto imperio Sicyonios 
proelio domuit.  Casander vero videns Aetolos cum 
Antigono facere arma iunxit cum Acarnanibus eorum 
hostibus; deinde rem in Illyride prospere gessit. 

In Aetolia tumultus. Casandri in Cariam, ut Antigonum 
&b Europa arceret, et in Lemnum expeditio. 

Antigonus relicto in Syria filio Demetrio admodum iuvene 
cum exercitu et quattuor amicis, qui consilio eum ad- 
iuvarent, ipse usque δα Celaenas Phrygiae progressus est. 

In Sicilia Syracusanorum exules Agrigentinos ad bellum 
in Agathoclem impulerant. Hi Gelois et Messaniis as- 
sumptis sociis ἃ Lacedaemoniis ducem expetunt Acrota- 
tumque, Cleomenis regis filium, accipiunt. 

Acrotatus ob superbiam cunctis adeo invisus erat, ut fugam 
capessere cogeretur. Tunc Agrigentini arbitro Amilcare 
cum Ágathocle pacem fecerunt. 

Agathocles otio usus est ad augendas opes, praesertim 
Carthaginiensibus minus fidens. 

In Italia bellum cum Samnitibus vario Marte con- 
tinuatum; Plestica expugnatur a Samnitibus; Sora deficit 
& Romanis; apud Saticolam vincuntur Samnites, apud 

. Laustolas Romani. Luceria colonia deducta. 

Ol. 116,4 : 818 a. Chr. 

Callantiani, Istriani, finitimi populi cum a Lysimacho 
defecissent, is cum infesto exercitu profectus cunctos 
perdomuit et Antigoni copias, Callantianis auxilio missas, 
proelio vicit. 

Antigonus Telesphorum.cum classe in Peloponnesum misit 
ad civitates in libertatem vindie&gndes. VYXiyppos πότος 
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15. 
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11. 

18. 

19. 

80. 

81. 

82. 
88. 

84. 

85. 

LIBRI XIX. IX 

Casandri frater, in Aetolos et Epirotas bellum gessit 
eosque duplici proelio vicit horumque regem Aeacidam 
interemit. 

In Asia Casander, Cariae praefectus, bello oppressus in 
Antigoni partes concessit. Mox mutato consilio de novo 
deficit. Quo facto Antigonus ierra marique Cariam 
subigit. Casander classe Graeciam petens cum Oreum 
oppugnaret, cum Telesphoro et Medio confligit. 

In Italia quae inter Romanos et Samnites porro gesta sint 
commemorantur. Samnites pugna ad Cinnam commissa 
victi. Campani rebellantes mox pacem fecerunt. 

Ol. 117, 1:312 a. Chr. 
Antigonus Ptolemaeum ad liberandam Graeciam ablegat. 

Rhodii navibus eundem adiuvant. Casander soluta Orei 
obsidione Chalecidem petit; inde vero de Macedonia solli- 
citus relicto Chalcide praesidio in Macedoniam recedit. 

Corcyraei Apollonia et Epidamno Casandri praesidia ex- 
pellunt. Ptolemaeus, Antigoni legatus, Chalcidem capit; 
ium in Atticam et Phocidem progressus ubique Casandri 
praesidia abigit. 

Cyrenaeos, Cyprios aliosque rebelles per legatos subigit 
Ptolemaeus; ipse in Syriam et Ciliciam expeditiones 
suscipit. 

Demetrius, Antigoni fihus, in Coelesyria Aegyptiorum 
copiis oppositus stabat. In hunc Ptolemaeus a Seleuco 
admonitus copias undique contractas convertit. 

Demetrio adiuncti amici pugna abstinere suadent. Sed 
animum addunt milites, quos animi mansuetudo et cor- 
poris decor ceperat. 

Demeirii acies instructa ad proelium. 
Ptolemaei et Seleuci disposita acies. Simul proelii initi 

initium. 
Primo ancipiti Marte pugnatum est. Mox elephantes con- 

stiernati turbant Demetrii aciem. In fugam actum 
Demetrium Ptolemaeus Gazam usque persequitur et 
hanc urbem occupat. 

Demetrius primo AÁzotum contendit ad procurandam mor- 
tuorum sepulturam. Caesorum numerus. Wegi9exe xt9R- 
dam Ptolemaeus ultro reddit. Deinde πολ Ywocmee 

Demetrius se recipit. 
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ARGUMENTUM 

. Ptolemaeus Sidonem et Tyrum in deditionem redigit. 

. In Europa Telesphorus ab Antigono deficit; quo facto 
Ptolemaeus Antigoni dux rem in Peloponneso conira 
eum gerit. 

. In Epiro Álcetam novum regem Lyciscus, Casandri dux, 
infestat. Duplici proelio confligunt; altero Alcetas, altero 
Lyciscus vincit. 

Casander suis succurrens facta cum Alceta pace contra 
Apolloniatas movit; sed proelio pulsus in Macedoniam 
redit. Leucadii ἃ Casandro deficiunt. Alcetam sui ob 
eius superbiam trucidant. 

Ia Asia Seleucus post victum Demetrium Babyloniam re- 
petere parat, confisus Babyloniorum in se benevolentiae 
ac fidei. Eius gravissima ad trepidantes milites exhortatio. 

Antigoni asseclae in arcem quandam recepti facile capti. 
Babyloniam Seleucus recuperat. 

Nicanor, Mediae dux, in Seleucum bellum movens funditur. 
Tum milites Antigoni magno numero ad Seleucum 
iransierunt. 

In Demetrium interea in superiore Syria subsidentem Ptole- 
maeus Cillen cum exercitu misit. Sed hunc Demetrius 
in ipso itinere oppressum vicit et captivum duxit. Simul 
Antigonus eius pater auxilio venit. Itaque Ptolemaeus 
satius putavit in Aegyptum se recipere. 

Recuperata Syria Antigonus in Arabiam suscipit expedi- 
tionem, misso Athenaeo cum exercitu. Arabum mores, 
instituta, victus describuntur. 

Athenaeus Arabes opprimit multamque reportat prae- 
dam. Sed Arabes vicissim Athenaei castra invadunt 
ingentemque ei inferunt cladem. 

Mutuis litteris et Arabes et Antigonus post haec amicitiam 
simulabant. Mox Antigonus filium Demetrium cum exer- 
citu misit, αὖ Arabes clam opprimeret. 

Cum Arabes sibi prospexissent, Demetrius nequidquam 
eos oppugnabat. Quamobrem Arabes ei facile per- 
suadebant, ut acceptis donis copias abduceret. 

99. Casira movet Demetrius ad lacum Asphaltiten. Eius 
lacus et in eo nati bituminis descriptio. 

100. Redit Demetrius ad patrem, qui pacem cum Nabataeis 
indigne ferebat. Spes de parandis e bitumine reditibus 
eum frusiraia est. Interea nuntio &ccepko SeYeucoxa Ὅου- 



LIBRI XIX, XI 
Cap. . 

lonig esse potitum Antigonus Demetrium in Babyloniam 
ablegat, qui urbem Babylonem desertam offendit et capit. 

101. In Italia mutua bella inter Romanos et Samnites conti- 
nuata. Fregellae, Calatia, Nola captae. Pontia colonia 

' deducta. 
102. Res in Sicilia gestae. Messanii Agathocli infesti cum 

Syracusanorum exules recepissent, Agathocles, misso 
Pamphilo cum arcanis mandatis, eorum urbe per dolum 
potitus exules eiecit omnesque qui potentatui fuerant 
&dversati supplicio mactavit. 

108. Dinocrates exulum dux et Carthaginienses in auxilium 
vocat et ipse Nymphodorum ad occupandam urbem 
Centoripinorum mittit. Agathoclis et Carthaginiensium 
mutuae crudelitates secutae. 

OL 117,2:311 a. Chr. 
104. Dinocrates ad Galeriam proelio confligens cum Pamphilo 

et Demophilo, Agathoclis ducibus, funditur.  Cartha- 
ginienses pugnam detrectant. 

105. Casander, Ptolemaeus, Lysimachus et Antigonus communi 
foedere controversias de provinciis dirimunt. Mox prout 
singulis commodum erat, id singuli rumpunt. Tandem 
Casander Rhoxanen una cum rege clam occidere iubet; 
quo facto provinciarum praefecti reges evadunt. 

Adiecta notitia rerum Homanarum. Romani Pollitium 
oppugnant. JInteramns colonia deducta. 

106, In Sicilia cum Agathoclis opes in dies crescerent, Poeni 
misso Ámilcare cum classe eas cohibere parant. Classis 
naufragio atírita. Sed reparat vires Amilcar. 

107. Agathocles hostem copiis praevalentem metuens Geloorum 
urbem per insidias occupat et domat. 

108. Poenorum castra in colle Ecnomo prope Himeram ἢ. de- 
scribuntur. E regione stabat Agathocles. Utrosque a 
pugna deterrebat vetus vaticinium. Sed subito conseritur 
proelium, in quo primum Agathocles superior. 

109. Adhibitis funditoribus novisque ex Africa subvenientibus 
copiis pugnae fortuna inclinat in Poenos. Agathocles 
accepta clade fugit. 

110. Agathocles primo Gelam se recipit; Poeni vexo SAeNscoxe 
multos sibi conciliant. 'lum AgeXnoces Wyreeosee 19S 
et bellum in Africam transferre vo&coin9 Not. 



XII 
Cap. 

11. 

44. 

ARGUMENTUM 

LIB. XX. 

Praemittitur prooemii loco brevis disputatio de orationibus 
historiae inserendis. Eas reprobat Diodorus, si nimis 
vel quaesitae vel longae crebraeve sint. 

Raro et opportuno loco adhibitas orationes Diodorus peru- 
liles censet. Adicitur libri argumentum et chronologia. 

Ol. 117, 3:310 a. Chr. 
Agathocles proelio ad Himeram fusus bellum in Africam 

iransferre conatur. Consilii et capiendi et dissimulandi 
Causas explicat historicus. 

Agathocles Syracusas Antandro fratri tuendas tradit; ad 
expeditionem incertam milites insiruit; conatibus rerum 
novarum quae opportuna videbantur opponit; pecunias 
vi et fraude cogit. 

Classis Agathoclis profecta inter maximas pericula ubique 
obvium habet hostem. ' Solis eclipsis terrorem etiam 
inicit. 

Classis Agathoclis eluctata hostium insectationem ad Africae 
litus pervenit copiasque ad lapicidinas exponit. 

Facto Cereri et Proserpinae sacro Agathocles naves accen- 
dit, ne refugium milites haberent. 

. Agathocles milites consternatos per regiones amoenas et 
fertiles ducens Megalopolin et Album Tunetem expugnat 
ei evertit. 

Carthaginem maxima capit trepidatio. 
. Hannonem et Bormilcarem praetores creant Carthaginienses. 

Copiae subito coactae et ad pugnam dispositae descri- 
" buntur. 
Copiarum Agathoclis numerus et dispositio. Noctuis, quas 

in castris aluerat, emissis suis fausta auspicia procurat 
Agathocles. 

Proelium ab Agathocle contra Carthaginienses commissum. 
Cadit Hanno. Bormilear male callidus et in summo 
rerum discrimine impius. Carthaginienses fugam ca- 
pessunt. Castra diripiuntur. | 

In casíris Poenorum manicarum magna vis inventa. For- 
iéunae insolentiam demiratur Yiskorieus. 



LIBRI XX. XIII 
Cap. 

14. Carthaginienses diis iratis calamitatem tribuentes suppli- 
cationem decernunt hostiasque humanas immolant. 

15. Carthaginienses in Siciliam mittunt qui auxilia requirant 
et rumorem divulgent Ágathoclem victum esse. Lucius 

' ideirco Syracusas occupat, quo fretus Amilcar urbe potiri 
conatur. 

16. Cum Antander et Erymnon de deditione Syracusarum 
dissentirent, venit victoriae nuntius ab Agathocle; quo 
acceptio cives incurrentes in obsidentes Amilcarem urbe 
discedere cogunt. 

17. Ágathocles quamvis multis subactis oppidis castris apud 
Tunetem exuitur. Sed strategemate Tunetem obsidentes 
fallit et ingentes contra hostes progressus facit. 

18. Carthaginienses de novo Tunetem obsident. Haud opi- 
| natos opprimit Agathocles iisque novum terrorem inicit. 

19. In Macedonia Casander Autariatas bello subegerat. Ad 
eum Ptolemaeus, Antigoni in Peloponneso legatus, de- 
ficit. Antigonum insuper bello petit Ptolemaeus, Aegypti 
dynasta. Sed ubique victor Antigonus. 

20. Novos motus in Casandrum excitat Polyperchon, Pergamo 
arcessens Herculem Alexandri filium. 

21. Ptolemaeus subacta Cypro saevit in Nicoclem, Paphiorum 
: regem. 

22. Moritur in Ponto Parysades Bospori rex. De regno oritur 
bellum inter relictos ires filios, Satyrum, Eumelum, 
Prytanim. Aripharnes, rex Thracum, Eumelum adiuvat. 

28. Bello decertantes Satyrus et Prytanis quamvis victores 
morlem deinceps oppetunt. 

24. Eumelus Bospori regno potitur. 
26. Eumelus regnum optime administrat et maximopere auget. 

Post quinque annorum imperium curru vectus conster- 
natis equis occumbit. 

26. Oracula de Eumeli et Satyri mortis genere. 
Adiecta mentio beli a Romanis feliciter contra Sam- 

nites gesti, in locorum nominibus admodum incerta. 

Ol. 117, 4:809 a. Chr. 
27. Ptolemaeus, Aegypti princeps, in Ásiam movet ibique urbes 

et castella plura subigit; inde in insulexa Von gres 
Ptolemaeum, Antigoni e fr&tre nepoXexn, 3» «ode Ne 

recipit, mox ob insidiarum suspicionere ἃ waeSho NETS. 



XIV ς ARGUMENTUM 
Cap. 

28. Polyperchontem Casander promissis praemiis sibi conciliat 
impellitque, ut Herculem, regem destinatum, per insidias 
exstinguait. 

29. Lysimachia condita. 
Cleomeni, regi Lacedaemoniorum, Áreus succedit. 
In Sicilia Ámilear Syracusas noctu clam adoriri et 

expugnare parat. Sed cum ingenti clade repulsus abit 
Poenorum exercitus; Amilear captus Syracusas abducitur. 

30. Belli inopinatos eventus historicus admiratur. Amilcaris 
trucidati caput ad Agathoclem perferendum curant Syra- 
cusani. 

81. In residuo Poenorum exercitu cum metus et dissidium 
omnia turbassent, Agrigentini Siciliae imperium occu- 
pare conantur, misso Xenodico, qui Gelam aliasque 
urbes in libertatem vindicat. 

82. Xenodicus Echetlam, Leontium , Camarinam a Syracusanis 
defendit. Syra&cusanorum iriremes viginti navibus fru- 
mentariis obviam missae a classe Punica agitantur, decem 
intercipiuntur. 

$8. Accepto nuntio de clade suorum in Sicilia novo terrore 
Carthaginienses perculsi, res vero Agathoclis in dies 
laetiores factae sunt. Sed orta altercatio inter Lyciscum 
et Agathoclem secutaque Lycisci caedes per Archagathum, 
Agathoclis filium, tantam in castris seditionem excitavit, 
ut paene de Agathocle actum esset. 

34. Reconciliatis militibus eo ipso tempore cum Poeni eos de- 
fecturos sperarent, Agathocles necopinantes invadit iisque 
novam plagam infligit. 

85. In Italia Romani simul cum Etruscis et Samnitibus bellum 
gerunt. . 

36. Romae Appius Claudius censor novis institutis bene meret: 
aqua Áppia in urbem deducta, via Appia strata, magi- 
siratus cum plebe vulgati. 

Ol. 118, 1:308 8. Chr. 

37. Ptolemaeus, Aegypti princeps, Myndo solvens Graeciae urbes 
in libertatem asserere pergit. Cleopatra, Alexandri M. 
soror, Alexandri regis Epirotarum coniux, cuius con- 
iugium generis causa duces singuli appetebant, Sardi- 
bus iussu Antigoni occisa. 

48. In Africa Agathocles relicto δὰ 'YuneXem Wo Voenorom 



- 

LIBRI XX. ü XV 
Cap. 

exercitum ad Numidas qui defecerant domandos pro- 
fectum insequitur eosque δὰ proelium provocatos acri 
certamine fundit. 

39. Numidae Graecorum castra spo ant. Captivos Graecos Aga- 
thocles contra datam fidem exstinguit. 

40. Agathocles augendis opibus intentus Ophellam Cyrenaicae 
praefectum in societatem allicit. ^ Ophellas Graecorum 
eliam auxilia advocat. 

41. Ophellae copiarum numerus et per regiones memoratu 
dignas iter. Episodium de Lamiae aniro et fabula. 

42. Regiones Ophellae peragrandae describuntur. Socium, cum 
adventasset, impia caede opprimit Agathocles totoque 
eius exercitu potitur. 

48. Bormilear tyrannidis obtinendae consilia agitavit. 
44. Bormilcar oppressus ἃ civibus supplicio occubuit.  Aga- 

lhocles naves spoliis onustas Syracusas mittit. 
Romanorum bella in Samnites et Etruscos. Indutiae 

cum Etruscis factae. 

Ol. 118, 2:307 a. Chr. 

45. Demetrius, Antigoni filius, ἃ patre iussus Epheso solvit 
ad Graeciam in libertatem vindicandam. Prima omnium 
Athenarum urbs vi capta, adhuc Casandri praesidio occu- 
pata. Demetrius Phalereus, urbis curator, Thebas et 
inde in Aegyptum aufugit; Dionysius, Munychiae prae- 
fectus, una cum urbe vi captus. 

46. Antigono et Demetrio statuae positae et ara Servatorum 
dicata. Inde liberae Athenae, Megara, Imbrus: Senatus 
e civitatibus sociis constitutus. 

47. Demetrius in Cyprum traiecit, ut in Ptolemaei duces bellum 
gereret. Apud Salaminem obviam factus Menelao, Ptole- 
maei legato, proelium commisit et Menelaum fudit; cap- 
iivi ad Antigonum missi, qui tum in Syria Antigoniam 
novam urbem condebat. Menelaus in urbem Salaminem 
pulsus ἃ Ptolemaeo auxilia requirit. 

48. Oppugnatio urbis Salaminis a Demetrio suscepta. Novae 
machinae helepolis descriptio. Oppugnantium machinas 
incendio vastat Menelaus. 

49. Intervenit Ptolemaeus cum classe instructis es, SESS 
adveciarum naviumque numerus. Werweküvos δον S 

ponit et ab urbe classeque oppidems θα. eee. 



54. 

55. 

56. 

51. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

ARGUMENTUM 

Demeirius et Ptolemaeus aciem ad conserendam pugnam 
instruunt. 

. Pugnaé navalis descriptio. 

. Demetrius victor. 

. Accepta clade Ptolemaeus omissa Cypro in Aegyptum rediit. 
Antigonus victor regis nomen et dignitatem sibi filioque 
Demetrio imposuit. Horum exempla ceteri etiam duces 
seculi reges se proclamari iusserunt. 

Agathocles ipse quoque regis titulum assumit; simul facinus 
rege dignum aggredi properans in rebelles Uticenses 
movet. Uticam oppugnans novo astutiae genere utitur. 

Utica vi expugnata, in cives immanissime saevitum. GSub- 
aciis etiam multis aliis populis et urbibus Agathocles 
in Siciliam redit, relicto in Libya filio Archagatho. 

In Sicilia Xenodocus pro libertate civitatum propugnabat, 
tum maxime proelio pulsus, cum Agathocles e Libya 
redux esset. Agathocles Heracleotas et Thermitas subigit, 
Centoripa clam intrat, Apolloniam expugnat. 

Novus libertatis vindex in Agathoclem exsurgit Dinocrates. 
Atque nunc res Ágathoclis in deterius mutatae. In Libya 
iamen Eumachus, Archagathi legatus, plura oppida ex- 
pugnat. 

Eumachus aggreditur expeditionem in Libyam superiorem 
ad Pithecussas usque. 

Nova melioraque consilia Carthaginienses capiunt, iripar- 
tito exercitu Graecorum copias in diversas parles dis- 
irahentes. 

Tria Graecorum quoque agmina facit Archagathus. Unum 
ducit Aeschrion, quod Hanno opprimit; alterum Eumachus, 
quod Imilco fundit. 

Duplici clade afflictus Archagathus ἃ. sociis insuper de- 
seritur.  Agathocles de suorum in Libya calamitate 
certior factus insula Leptinae permissa ipse classem 
ducit Poenosque proelio navali in fugam agit. 

Recuperato imperio maris Leptines Xenodocum terrestri 
proelio fundit. 

Duplicem victoriam Agathocles sacris et epulis celebrat. 
Ingenium regis, maxime in epulis proditum. 

Reveetus in Africam Agathocles damna reparare anni- 
&tur; sed hostium castra &dortus cum  megna clade 

repellitur. 



LIBRI XX. XVII 
Cap. 

65. Poeni dum captivos diis immolant, castra universa suc- 
cendunt οὐ omnia tumultu implent. 

66. Afros e Graecorum castris transfugas hostes rati universi 
in fugam se dant, mutua caede se conficiunt, ipsam 
Carthaginem in terrorem convertunt. 

67. Similem terrorem ransfugae metu repulsi Agathoclis 
castris inferunt. Graeci enim perturbati et in fugam 
rapti pro hostibus suos caedunt. 

68. Agathocles, cum in Siciliam clam suis refugere conatur, 
vi retinetur et vinctus custodiae traditur. 

69. Militum opera Agathocles vinculis solutus evadit. Quo 
facto milites eius filios occidunt et cum Carthaginiensibus 
pacis conditiones ineunt. 

70. Restat paullisper historicus, a&dmirabiles rerum eventus et 
| "manifestam numinis vindictam considerans. 

71. Agathocles in Siciliam reversus Egestanorum urbem adiit, 
pecunias exposcens.  Incolas horrendis cruciatuum ge- 
neribus confecit totamque urbem perdidit, ipso eius 
nomine deleto. 

12. Atrocissimam civium caedem Agathoclis iussu frater AÁn- 
tander Syracusis fecit. 

OL. 118, 3:306 a. Chr. 
78. Antigonus filio Demetrio cum copiis AÁntigoniam accito 

bellum in Aegyptum movet. Copiarum numerus et iter 
Gazam usque. 

74. Classis, cui Demetrius praeerat, ad HRhaphiam tempe- 
statibus iactata et atirità ad Casium progressa Anti- 
gonum cum copiis terrestribus in propinquo habet. 

75. Ptolemaeus aditus Aegypti ab omni parte praesidiis muniit. 
16. Ptolemaeus naves hostiles ubique ab appulsu litorum pro- 

hibet. Antigonus infecta re in Syriam redire cogitur. 
Ita Ptolemaeus Aegyptum, duplici bello defensam, suo 
iure possidere sibi videbatur. 

11. Moritur Dionysius, Heracleae tyrannus; succedunt filii 
Oxathras et Clearchus. 

Agathocles ob defectionem Pasiphili in desperationem 
a&dduetus regnum Dinocrati sub aequis conditiewWes 
offert. 

78. Agathoclis propositum, xulüs node ττῦναθ e Yesv 

natum, intentius consideratur. 
Diodorus. V, . «V. 



XVIII ARGUMENTUM 
Cap. 

19. Dum Dinocrates cunctatur, ἃ Syracusanorum democratia 
accipienda alienus, gravioresque imponit conditiones, 
Agathocles mutato consilio exules in Dinocratem. solli- 
citat et cum Carthaginiensibus pacem facit. 

80. Silvium castellum Romani capiunt, Samnium igni ferroque 
vastant. 

Ol. 118,4:306 a. Chr. 

81. Antigonus sollicitus οοὺ de Rhodiorum civitate tunc opu- 
lentissima, quae Ptolemaeo favebat. 

82. Antigonus Rhodiis naves et auxilia imperat hisque recu- 
satis bellum infert. 

83. Demetrius appulsus castra munit et piratas expedit ad 
praedandum et populandum. 

84. Rhodii missis ad Ptolemaeum, Lysimachum, Casandrum 
legatis eorum auxilia requirunt; apparant etiam, quae 
ad propugnandam urbem conducere videbantur. 

85. Demetrii apparatus. Propugnatorum opera. 
86. 87. Prior Demetrii impetus propulsatus ἃ Rhodiis. 
88. Iterum Demetrius à mari aggreditur. Acerrime obnituntur 

Rhodii. Emissae Rhodiorum naves magna clade Demetrii 
classem afficiunt, tempestate praeterea oppressam. Simul 
Cnossii et Ptolemaeus Rhodiis auxilio veniunt. 

89. Agathocles in Sicilia bellum in Dinocratem renovat. Pugna 
apud Gorgium commissa vincit Agathocles. Captos contra 
datam fidem obtruncat. 

90. Agathocles Dinocratem inter amicos recipit. 
Addita commemoratio rerum Romanarum. Samnites 

bis victi; Gellius captus; urbes expugnatae ἃ Samnitibus 
recuperatae. 

Ol. 119, 1:304 a. Chr. 

91. Quum Rhodi oppugnatio à mari suscepta haud processisset, 
Demetrius urbem a terra adoriri instituit. Machinarum 
apparatus; insignis in his erat helepolis. 

92. Demetrii singularis in oppugnandis urbibus sollertia, unde 
Poliorcetae nomen inditum. Forma et dignitas corporis, 
ingenii praestantia, mores. 

98. 94. Rhodiorum opera hostium conatibus opposita. 
925. Novi Demeirii apparatus. 

926. 97. Commeatu a Ptolemaeo, Cas&ndro, Vyse?ecno νας 
rantur Rhodii. 



LIBRI XX. XIX 
Cap. 

98. Rhodii nova vehementia in hostes impetum faciunt. In- 
stantibus Graecarum civitatum legatis pacis conditiones 
proponuntur, de quibus tamen non convenit. Renovant 
ab utraque parte bellum. 

99. Adhortante et Antigono et Ptolemaeo p&x cum Rhodiis 
initur. Pacis cum Rhodiis factae conditiones. 

100. Rhodiorum in suos regesque urbis servatores, praesertim 
Ptolemaeum, pietas. Demetrius exinde in Graeciam movit, 
ἃ Casandro et Polyperchonte occupatam. 

Hoc tempore Eumelus, Bospori rex, mortuus; succedit 
Spartacus filius. 

101, In Sicilia Agathocles nulla lacessitus iniuria Liparaeos 
iniusto bello oppressit. Pecunias Aeoli et Vuleani nomine 
insignes eum rapuisset, vindictam divinam non effugit. 

In Italia inter Romanos et Samnites post viginti duo 
annos pax facia. 

Ol. 119, 2:303 ἃ. Chr. 

102. Demetrii bellum pro liberanda Graecia continuatum. Ini- 
iium belli Demetrius ab urbe Sicyoniorum facit, quam 
vi expugnat et Ptolemaei praesidium expellit. Sicyonii 
ut servatorem et conditorem Demetrium venerantur. 

103. Corinthus per fraudem a Demetrio capta; Prepelaus, 
Casandri legatus, urbe expulsus ad Casandrum confugit; 
Achaiae urbes liberatae.  Orchomenum Polyperchontis 
praesidio firmatum vi expugnavit Demetrius; Strombi- 
chum, praesidii praefectum, in crucem egit. 

104. In Italia Tarentini cum Lucanis et Romanis bellum habue- 
runt. Spartani Tarentinis auxilia misere duce Cleonymo, 
cuius in Italiam excursiones ibique factae populationes 
describuntur. 

105. Cleonymus ab eius regionis barbaris oppressus in Corcy- 
ram aufugit. 

Ol. 119,3 : 302 a. Chr. 

106. Casander ob factos Demetrii progressus regno suo metuens 
pacem ab Antigono impetrare studet. Hac spe deiectus 
Lysimachum, Ptolemaeum, Seleucum ad bellum contra 
Antigonum concitat. 

107. Casander contra Demetrium in "VaesseMexo , VoyeemESSS 

in Ásiam movet, misso simul Vrepelao cox exexeWS. Ve 

Aeolidis et Ioniae urbes. 



XX ARGUMENTUM LIBRI XX. 
Cap. 

108. Antigonus nuntio de Lysimachi incursione accepto e Syria 
hosti obviam procedit et pugnam offert. Sed Lysimachus, 
eam evitare satius putans, noctu aufugit et castra ad 
Dorylaeum ponit. 

109. Antigonus, hostem persecutus, eius castra obsidere parati; 
sed cum Lysimachus inde evaderet, discessum est in 
hiberna. 

110. In Graecià Demetrius Athenis substitit, donec mysteriis 
Eleusiniis esset initiatus. Tum classe profectus Larisam 
et complures alias urbes recepit. Casander ut progressus 
prohiberet, Demetrii castris sug opponit. 

111. À patre admonitus Demetrius ut copias in Asiam trans- 
mitteret, res cum Casandro componit. 

Hoc tempore Mithridates, Ponti rex, mortuus Mithri- 
datem successorem habuit. 

112. Casander post Demetrii discessum civitates "Thessaliae 
recuperat et Plistarehum cum exercitu in Asiam Lysi- 
macho auxiliaturum transmittit. Sed magna navium 
hominumque pars naufragio periit. Aegre emersit 
Plistarchus. 

118. Ex Aegypto Ptolemaeus incursionem in Syriam facit, qui 
tamen falso deceptus nuntio de Antigoni victoria in 
regnum se recipit. Reges singuli copias cogunt ad dimi- 
candum proxima aestate de rerum summa. 



814 Τάδε ἔνεστιν ἐν τῇ ἐννεαχαιδεκάτῃ τῶν Ζ]᾽ιοδώρου 

βύβλων. 

& Περὶ τῶν ἀφορμῶν αἷς χρησάμενος ᾿4γαϑοκλῆς τύραννος 
ἐγένετο τῶν Συρακουσίων. 

B. Ὡς οἱ Κροτωνιατῶν φυγάδες ἐπιστρατεύσαντες ἐπὶ τὴν πα- 
τρίδα πάντες ἀνῃρέϑησαν. 

γ΄. Ὀλυμπιάδος μετὰ τοῦ παιδὸς κάϑοδος ἐπὶ τὴν βασιλείαν. 
δ΄. Εὐρυδίκης καὶ Φιλίππου τοῦ βασιλέως ἅλωσις καὶ ϑάνατος. 

ε΄, Ὡς Εὐμενὴς ἔχων τοὺς ἀργυράσπιδας ἀνέβη μὲν εἰς τὰς ἄνω 
σατραπείας, συνήγαγε δὲ τούς τε σατράπας καὶ τὰς δυνάμεις 

sig τὴν Περσίδα. 

Ὡς Ἄτταλος καὶ Πολέμων μετὰ τῶν συνεπιϑεμόνων τῇ φυ- 
λακῇ ληφϑέντες ἀνῃρέϑησαν. 

£. Ὡς ᾿Αντίγονος διώξας Εὐμενῆ περὶ τὸν Κοπράτην ποταμὸν 

ἠλαττώϑη. 

η΄. Ὡς εἷς Μηδίαν ἀναζεύξας ἐν ταῖς παρόδοις πολλοὺς ἀπέβαλε 

15 τῶν στρατιωτῶν. 

9. Παράταξις ᾿Αἀντιγόνου πρὸς Εὐμενῆ καὶ τοὺς σατράπας ἐν 
Παραιτάκοις. 

ι΄. ᾿ΑἈποχώρησις ᾿Αντιγόνου μετὰ τῆς δυνάμεως εἰς Μηδίαν πρὸς 
χειμασίαν. 

30 ια΄. Κασάνδρου στρατεία εἰς Μακεδονίαν καὶ πολιορκία Ὀλυμ- 
πιάδος ἐν Πύδνῃ. 

ιβ΄. Ὡς κατεστρατήγησεν Εὐμενὴς τοὺς περὶ ᾿Αντίγονον διὰ τῆς 

ἐρήμου πορευομένους. 

βίβλων F. B μετὰ τοῦ παιδὸς om. F. 17 Παρατάκοις 
RX; corr. Wess. (cf. XIX 34, 7; II 11, 2); τοὺς σατράπας Παρα- 
τάκης ΒΕ. 90 Κασσάνδρου F semper. 99 —9.9 A X sx vi w- 
verso ordine in libris exhibentur; trensposo νοὶ. (eA. CENE 89 
22 περὲ τὸν Lvrly. F. 

Diodorus. V. A 



κη΄. 

Diodor. XIX. 

. Ἀντιγόνου πορεία διὰ τῆς ἐρήμου ἐπὶ τοὺς πολεμίους καὶ 
ἐπίϑεσις τοῖς ἐν τῇ παραχειμασίᾳ ϑηρίοις. 
Ὡς παρατάξεως γενομένης ᾿Αντίγονος ἐκυρίευσε πάσης τῆς 
τῶν ἀντιταχϑέντων δυνάμεως. 

'. Ὡς Εὐμενῆ καὶ τῶν ἄλλων ἡγεμόνων τοὺς ἀλλοτρίως πρὸς 
αὐτὸν διατεϑέντας ἀνεῖλεν. 

τὴν πόλιν ἀτυχήματα. 
Πείϑωνος ὑπ᾽ ᾿Αντιγόνου ϑάνατος καὶ τῶν δι᾽ αὐτὸν ἀπο- 
στάντων εἰς τὴν Μηδίαν ἀναίρεσις. 

. Ὀλυμπιάδος ἅλωσις ὑπὸ Κασάνδρου καὶ ϑάνατος. 
. Ὡς Κάσανδρος Θεσσαλονίκην ἔγημε τὴν Φιλίππου τοῦ 
Ἀμύντου, ἐπώνυμον δ᾽ ἑαυτοῦ πόλιν ἔχτισεν ἐπὶ τῆς 
Παλλήνης. 

Ὡς Πολυπέρχων ἀπογνοὺς τὰ πρὸς τοὺς βασιλεῖς ἔφυγεν sig 
τὴν Αἰτωλίαν. 

΄ Ὡς Κάσανδρος τὴν τῶν Θηβαίων πόλιν ὑπ᾽ ᾿Αλεξάνδρου 
κατεσχαμμένην ἀποκατέστησε. 

. Περὶ τῶν ἐν τοῖς ἀρχαίοις χρόνοις συμβάντων τῇ πόλει τῶν 

Θηβαίων καὶ ποσάκις ἀνάστατος ἐγένετο. 
. Περὶ τῶν πραχϑέντων Κασάνδρῳ κατὰ Πελοπόννησον. 

. Ἀντιγόνου μετὰ τῆς δυνάμεως κατάβασις ἐπὶ ϑάλατταν καὶ 
φυγὴ Σελεύκου πρὸς Πτολεμαῖον εἰς Αἴγυπτον. 

. Σύνϑεσις Πτολεμαίου καὶ Σελεύκου καὶ Κασάνδρου, πρὸς 

δὲ τούτοις καὶ ΜΠυσιμάχου πρὸς τὸν κατ᾽ ᾿Δἀντιγόνου πόλεμον. 
΄ Ὡς "Avtiyovog ναῦς τε πολλὰς ἐναυπηγήσατο καὶ στρατηγοὺς 

ἀπέστειλεν εἴς ve τὴν Ελλάδα καὶ τὸν Πόντον. 
. Ὡς πρὸς ᾿Δλέξανδρον τὸν Πολυπέρχοντος φιλίαν συνέϑετο 
καὶ Τύρον ἐξεπολιόρκησε καὶ ὡς ᾿Δλέξανδρος μετέϑετο πρὸς 
Κάσανδρον. 

Ὡς Πολύκλειτος ὁ Πτολεμαίου ναύαρχος ἐνίκησε τοὺς 'άντι- 
γόνου στρατηγοὺς καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ ϑάλατταν. 

9 Πείϑωνος libri; οἵ. ΧΥΙΠ 8.1. 18 δὲ αὐτοῦ F. 14 Πελ- 
λήνης RX; at cf. XIX 62,2. 15 Ilolvozíoyov F semper. 
95 zólsuov] ϑάνατον RX. 28 τὸν Πολυπέρχοντος] xol Πολυ- 
πέρζονστα 57, 5; 60, 1 (Dind). 99 ἐξεπομιόρκησεν. κη΄. ὡς 

zu Ζ. 8l 4Mvryóvov om. E. 

. Ὁ γενόμενος ἐν Ῥόδῳ κατακλυσμὸς καὶ τὰ συμβάντα περὶ 81: 
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" Argumentum. 8 

x0". Περὶ τῆς ᾿4γαϑοκλέους στρατείας ἐπὶ Μεσσηνίους xol τῆς 
μεσιτευϑείσης εἰρήνης ὑπὸ Καρχηδονίων. | 

λ΄. Νουκερίας ἀπόστασις ἀπὸ Ῥωμαίων. 
λα΄. Τὰ πραχϑέντα τοῖς "Avrwóvov καὶ Κασάνδρου στρατηγοῖς 

5 περὶ τὴν ᾿Ελλάδα. 
λβ΄. Κασάνδρου στρατεία εἰς τὴν Αἰτωλίαν καὶ τοὺς κατὰ τὸν 

"Adolav τόπους. 

λγ΄. “ἅλωσις περὶ Καρίαν τῆς ἀποσταλείσης ὑπὸ Κασάνδρου 
ϑυνάμεος. 

10 λδ΄. Ὡς οἱ φυγάδες τῶν Συρακουσίων ᾿Δκραγαντίνους πείσαντες 
πολεμεῖν ᾿'4γαϑοκλεῖ στρατηγὸν ἐκ Λακεδαίμονος ᾿Δκρότατον 
μετεπέμψαντο. 

λε΄. Ὡς οὗτος μὲν παραλαβὼν τὴν ἡγεμονίαν τυραννικῶς ἄρχων 

ο΄ διδγένετο, οἱ δ᾽ ᾿ἀκραγαντῖνοι τὴν εἰρήψην ἐποιήσαντο πρὸς 

16 τὸν δυνάστην. 
As'. Τὰ πραχϑέντα Ῥωμαίοις περὶ τὴν ᾿Ιαπυγίαν. 
A. Καλλαντιανῶν ἀπόστασις ἀπὸ Λυσιμάχου καὶ τὰ συμβάντα 

τοῖς ἐπὶ τὴν βοήϑειαν ἀποσταλεῖσιν ὑπ᾽ ᾿Αντιγόνου. 
. Ὡς Φίλιππος ἀποσταλεὶς ὑπὸ Κασάνδρου στρατηγὸς εἰς τὴν 

40 Αἰτωλίαν ἐνίκησεν Αἰτωλοὺς ἅμα καὶ τοὺς ᾿Ηπειρώτας. 

49/. Ὡς Ῥωμαῖοι μάχῃ νικήσαντες Σαμνίτας μετ᾽ ὀλίγον Καμ- 
πανοὺς ἀποστάντας προσηγάγοντο. 

μ΄. Ὡς "Avclyovog Πολέμωνα στρατηγὸν ἐξαπέστειλε μετὰ δυνά- 
usog ἐλευϑερώσοντα τοὺς “Ελληνας καὶ τὰ πραχϑέντα περὶ 

36 τὴν Ελλάδα. 
μα΄. πόστασις Κυρηναίων καὶ ἅλωσις, ἔτι δὲ Πτολεμαίου στρα- 

816 τεία εἰς Κύπρον καὶ Συρίαν. 

μβ΄. Μάχη “ημητρίου πρὸς Πτολεμαῖον καὶ νίκη Πτολεμαίου. 

κγ΄. ᾿πόστασις Τελεσφόρου τοῦ στρατηγοῦ ἀπὸ ᾿Αντιγόνου. 
80 μδ΄. Τὰ περὶ τὴν Ἤπειρον καὶ τὸν Ἀδρίαν πραχϑέντα Κασάνδρῳ. 

8 A4ovxsolag F corr. 1. m.; Νουκαιρίας RX (at cf. XIX 
65,7) D τὴν om. F. |) S8 ózó om. F. 18 vvoosvixóg] καὶ 
εἰρηνικῶς libri; corr. Rhod. et Dind. (cf. XIX 71). 17 Καλ- 
AosvLop y ] Καλαντινῶν F ΚΚολλατίνων RX; Καλλαντιανῶν Rhod.; 
idem libn] omnes XIX 73,4.5; XX 25,1 (aliter XX 112, 9N. 
rectius Καλλατιανῶν (St. B. s. v) Wess: eX. WueNer 9 Ae. 
III 10, 3. 21 Σαυνιώτας EF; οἵ. XU 19,1. Q&. 98 vVven 

Zirolsuedov καὶ ἀπόστασις T. y. 
AS 



st. 

Diodor. XIX. ' 

. Ὡς Σέλευκος παρὰ Πτολεμαίου λαβὼν δύναμιν ὀλίγην ἐκρά- 
τησε Βαβυλῶνος καὶ τὴν προῦπάρχουσαν αὐτῷ σατραπείαν 
ἀνεσώσατο. 

. Ὡς ᾿ἀντίγονος ἀκινδύνως παραλαβὼν Κοίλην Συρίαν δύναμιν 
ἐξέπεινυψεν εἰς τὴν ᾿Δραβίαν. 

. Περὶ τῶν νομίμων οἷς χρᾶται τὰ ἔϑνη τῶν "Aodflov. 
. Περὶ τῆς καλουμένης ᾿Ασφαλτίτιδος λίμνης. 
. Ὡς "Avríyovog τὸν υἱὸν Ζημήτριον ἐξαπέστειλξ μετὰ τῆς 
δυνάμεως εἰς τὴν Βαβυλωνίαν. 
Περὶ τῶν πραχϑέντων Ῥωμαίοις καὶ Σαμνίταις. 

. Ὡς ᾿4γαϑοκλῆς Μεσσηνίους παρακρουσάμενος τῆς πόλεως 

ἐκυρίευσεν. 

. Ὡς τοὺς ἀντιταξαμένους Μεσσηνίων καὶ Ταυρομενιτῶν, ἔτι 

᾿ δὲ Κεντοριπίνων ἀπέσφαξεν. 
. Ὡς ᾿4γαϑοκλῆς Ζεινοκράτη καὶ τοὺς φυγάδας zsol Γαλαρίαν 

ἐνίχησεν. 
. Ῥωξάνης καὶ ᾿Δλεξάνδρου τοῦ βασιλέως ϑάνατος. 

. Τὰ πραχϑέντα Ῥωμαίοις κατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν. 
. Περὶ τῆς γενομένης τοῖς Καρχηδονίοις ναυαγίας. 

Ὡς Καρχηδόνιοι περὶ τὸν Ἱμέραν ᾿4γαϑοκλέα παρατάξει 
νικήσαντες συνέχλεισαν εἰς τὰς Συρακούσσας. 

8 ἀνενεώσατο E ἐπεκτήσατο F (unde ἀνεκτήσατο Wess.; cf. 
XIX 91, 5). o ;"Mopalav F fere semper. 6 χρᾶται RX. 
τὰ ἔϑνη τὰ τῶν ᾿4. Rh. 9 Βαβυλῶνα F. 10 Σαυνίταις F. 
14 Κεντοριππίνων RX; at cf. 103, 8. 16 Γαλαρίαν F, 
qui x supra y ponit. 91 Συρακούσας F. 
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AIOAQPOT ΣΙΚΕΛΤΩΤΟΥ IZTOPION 

s; ΒΙΒΛΟΣ ENNEAKAIAEKATH. 

Παλαιός τις παραδέδοται λόγος ὅτι τὰς δημο- 1 

κρατίας οὐχ οἱ τυχόντες τῶν ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ οἱ ταῖς 

ὑπεροχαῖς προέχοντες καταλύουσι. διὸ καὶ τῶν πόλεων 

ἔνιαι τοὺς ἰσχύοντας μάλιστα τῶν πολιτευομένων ὑπο- 
5 πτεύουσαι καϑαιροῦσιν αὐτῶν τὰς ἐπιφανείας. σύν- 9 

&yyvg γὰρ ἡ μετάβασις εἷναι δοκεῖ τοῖς ἐν ἐξουσίᾳ 
μένουσιν ἐπὶ τὴν τῆς πατρίδος καταδούλωσιν καὶ 

δυσχερὲς ἀποσχέσθαι μοναρχίας τοῖς Óv ὑπεροχὴν τὰς 
τοῦ κρατήσειν ἐλπίδας περιπεποιημένοις" ἔμφυτον γὰρ 3 

10 δἶναι τὸ πλεονεχτεῖν τοῖς μειξόνων ὀρεγομένοις καὶ τὰς 

ἐπιϑυμίας ἔχειν ἀτερματίστους. τοιγαροῦν ᾿4ϑηναῖοι 

μὲν διὰ ταύτας τὰς αἰτίας τοὺς πρωτεύοντας τῶν 

πολιτῶν ἐφυγάδευσαν, τὸν λεγόμενον παρ᾽ αὐτοῖς ἐξ- 
οστρακισμὸν νομοϑετήσαντες. καὶ τοῦτ᾽ ἔπραττον οὐχ 

16 ἵνα τῶν προγεγενημένων ἀδικημάτων λάβωσι τιμωρίαν, 

ἀλλ᾽ ὅπως τοῖς δυναμένοις παρανομεῖν ἐξουσία μὴ 

γένηται κατὰ τῆς πατρίδος ἐξαμαρτεῖν. τῆς γὰρ Σό- 
λῶνος φωνῆς ὥσπερ χρησμοῦ τινος ἐμνημόνευον, ἐν 

οἷς περὶ τῆς Πεισιστράτου τυραννίδος προλέγων ἔϑηκε 
40 τόδε τὸ ἐλεγεῖον 

P» 

inscr. 19" R; Διοδώρου Σικελιώτου ἱστοριῶν v9 F. — S óxso- 
oyi)s] ὑπερβολὴν F, corr. 2.m. 9 meque epls QeN μον τ 
μένοις F. 0 τοῖρ] τῶν Y, cor. 9. xa. MM eos. δ 
19 ταύτας] τοιαύτας 



6 Diodor. XIX 1. 8.. 

»ἀνδρῶν ἐκ μεγάλων πόλις ὄλλυται, eig δὲ τυράννου 
δῇμος ἀϊδρίῃ δουλοσύνην ἔπεσεν.« 

b μάλιστα δὲ πάντων ἐπεπόλασεν ἡ πρὸς τὰς μοναρχίας 
δρμὴ περὶ Σικελίαν πρὸ τοῦ Ῥωμαίους κυριεῦσαι ταύ- 
της τῆς νήσου᾽ αἱ γὰρ πόλεις ταῖς δημαγωγίαις ἐξ- s 
απατώμεναι μέχρι τούτου τοὺς ἀσϑενεῖς ἰσχυροὺς κατ- 

εσχεύαξζον, ἕως δεσπόται γένωνται τῶν ἐξαπατηϑέντων. 

e ἰδιώτατα δὲ πάντων ᾿4γαϑοκλῆς ἐτυράννησε τῶν Συ- 

ρακοσίων, ἀφορμαῖς μὲν ἐλαχίσταις χρησάμενος. &vv-318 
χήμασι δὲ μεγίστοις περιβαλὼν οὐ τὰς Συρακούσσας 1 

1 μόνον, ἀλλὰ καὶ πᾶσαν Σικελίαν τε καὶ Διβύην. δι 

ἀπορίαν γὰρ βίου καὶ πραγμάτων ἀσϑένειαν τὴν κερα- 

μευτικὴν τέχνην μεταχειρισάμενος εἷς τοῦτο προῆλϑε 
δυνάμεως ἅμα καὶ μιαιφονίας ὥστε καταδουλώσδασϑαι 

μὲν τὴν μεγίστην καὶ καλλίστην τῶν πασῶν νήσων, 15 
κατακτήσασθαι δὲ χρόνον τινὰ τῆς vs Διβύης τὴν 

πλείστην καὶ μέρη τῆς ᾿Ιταλίας, ὕβρεως δὲ καὶ σφαγῆς 
8 ἐμπλῆσαι τὰς κατὰ Σικελίαν πόλεις. οὐδεὶς γὰρ τῶν 

πρὸ τούτου τυράννων ἐπετελέσατό τι τοιοῦτον οὔτε 
τοιαύτην ὠμότητα κατὰ τῶν ὑποτεταγμένων ἔσχε. τοὺς 530 

μὲν γὰρ ἰδιώτας ἐκόλαξε πᾶσαν τὴν συγγένειαν ἀπο- 
σφάττων, παρὰ δὲ τῶν πόλεων τὰς εὐθύνας ἐλάμβανεν 
ἡβηδὸν μιαιφονῶν καὶ δι’ ὀλίγους τῶν ἐγκαλουμένων 
τοὺς πολλοὺς καὶ μηδ᾽ ὁτιοῦν ἀδικήσαντας ἀναγκάξων 
τὴν αὐτὴν ἀναδέχεσθαι συμφορὰν πανδημεὶ τῶν πό- 530 

1. 9 cf. IX 20, 2; Diog. Laert. I 50 (et Apostol. VI 98 c); 
Bergk PLG. II p. 39. 1 τυράννου] μονάρχου IX 20, 2; Diog. 
L.ll 2 αἴδρείῃ R ἢ. τὰ. δουλωσύνην F. ἕπεσαν F. 4 περὶ 
τὴν Σ. F. ταύτης om. F. 4 γένοιντο Dind. 8 ἰδιώτατα) 
ἰδιαίτατα F (cf. XX 92, 4). Συρρακουσίων F semper (cf XVI 5, 1). 
10 ταῖς Συρρακούσαις F; Συρακούσσας RX fere semper (cf. XVI 
6,5) 1l«csom.F. 18 μεταχειριζόμενος F. 19 οὔτε] οὐδὲ Dind. 
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Ol. 116,4: 817 a. Chr. 1 

λδων ϑάνατον κχκατεγίνωδσχεν. ἀλλὰ γὰρ τῆς βύβλου 
ταύτης σὺν τοῖς ἄλλοις περιεχούσης καὶ τὴν τυραννίδα 

τὴν ᾿4γαθϑοκλέους ἀφιέμενοι τὸ περὶ αὐτῆς προλέγειν 
τὰ συνεχῆ τοῖς προειρημένοις προσϑήσομεν, παρα- 

ϑέντες πρότερον τοὺς οἰκείους τῇ γραφῇ yoóvovg. àv 
μὲν οὖν ταῖς προειρημέναις ὀκτωκαίδεκα βίβλοις ἀν- 
ἐγράψαμεν τὰς ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων πράξεις 
τὰς γεγενημένας ἐν τοῖς γνωριξομένοις μέρεσι τῆς οἷ- 

κουμένης, ἐφ᾽ ὅσον ἡμῖν δύναμις, ἄχρι πρὸς τὸν &vi- 
αυτὸν τὸν πρὸ τῆς ᾿4γαϑοκλέους τυραννίδος, sig ὃν 

ἀπὸ Τροίας ἁλώσεως ἔτη συνάγεται ὀκτακόσια ἕξξήκοντα 

&" ἐν δὲ ταύτῃ τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῆς δυναστείας ταύτης 

ποιησάμενοι καταλήξομδν sig τὴν ἐφ᾽ ἹἹμέρᾳ μάχην 
᾿4γαϑοκλεῖ πρὸς Καρχηδονίους, περιλαβόντες ἔτη ἕπτά. 

Ἐπ’ ἄρχοντος γὰρ ᾿Αϑήνησι Ζημογένους Ῥωμαῖοι 
μὲν κατέστησαν ὑπάτους Δεύκιον Πλώτιον καὶ Μάνιον 

Φούλβιον, ᾿4γαϑοκλῆς δ᾽ ὃ Συρακόσιος τύραννος ἐγέ- 
vsto τῆς πόλδως. ἕνεκα δὲ τοῦ σαφεστέρας γενέσϑαι 

τὰς κατὰ μέρος πράξεις βραχέα προαναληψόμεϑα περὶ 
τοῦ προειρημένου δυνάστου. 

Καρκῖνος ὃ "Ppyivog φυγὰς γενόμενος ἐκ τῆς πα- 
τρίδος κατῴκησεν ἐν Θέρμοις τῆς Σικελίας, τεταγ- 

μένης τῆς πόλεως ταύτης ὑπὸ Καρχηδονίους. ἐμπλακεὶς 

δὲ τῶν ἐγχωρίων τινὶ γυναικὶ καὶ ποιήσας αὐτὴν 

1 γὰρ om.X. βίβλου F semper. 8 ἀφέμενοι F (quod alioquin 
praefert Diod.) ἀφιέμενον RX. τό] nisi scripserat τοῦ᾽ Dind.; 
at cf. XX 39, 1. 6 οὖν» om. F, add. 2. m. 8. τὰς suspectum 
est Dindorfio. 19 cf. XX 2, 8. 16 Πλώτιον] Πούπλιον F; 
corr. 1. m. in marg. 17 Φούλβιον) aliter Liv. IX 20; ἢ c.; 
ef. Mommsen R. Εἰ. I p. 114 à. 96; Klimke D. ἃ. róm. Ann. p. 24. 
Συρρακούσιος F. 19 προσαναληψόμεϑα libri; corr. Dind. (cf. 
XVII 5, 8). 91 Καρκῖνος libri semper; Καρκίνος Dind. 
22 Θερμοῖς F. 28 συμπλακεὶς Schaef. ind. ad Dionys. s. v. σύν. 
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8 Diodor. XIX 2. 8. 

ἔγκυον συνεχῶς κατὰ τοὺς ὕπνους ἐταράττετο. διόπερ 
ἀγωνιῶν ὑπὲρ τῆς παιδοποιίας ἔδωκεν ἐντολὰς Καρχη- 

δονίοις τισὶ ϑεωροῖς ἀναγομένοις sig “Ιελφοὺς ἐπερω- 

τῆσαι τὸν θεὸν περὶ τοῦ γεννηζϑηλσομένου βρέφους. 
ὧν ἐπιμελῶς τὸ παρακληϑὲν πραξάντων ἐξέπεσε χρησ- 
μὸς ὅτι μεγάλων ἀτυχημάτων ὃ γεννηϑεὶς αἴτιος ἔσται 
Καρχηδονίοις καὶ πάσῃ Σικελίᾳ. ἃ δὴ πυϑόμενος καὶ 
φοβηϑεὶς ἐξέϑηκε τὸ παιδίον δημοσίᾳ καὶ τοὺς τηρή- 

όοντας ἵνα τελευτήσῃ παρακατέστησεν. διελθϑουσῶν δέ 
τινῶν ἡμερῶν τὸ μὲν οὐκ ἀπέθνησκεν, οἱ τεταγμένοι 10 

δ᾽ ἐπὶ τῆς φυλακῆς ὠλιγώρουν. x«9' ὃν δὴ χρόνον ἡ 819 
μήτηρ νυχτὸς παρελθοῦσα λάϑρα τὸ παιδίον ἀνείλετο 
καὶ πρὸς αὑτὴν μὲν οὐκ ἀπήνεγκε, φοβουμένη τὸν 

ἄνδρα, πρὸς δὲ τὸν ἀδελφὸν ἩΗρακλείδην καταϑεμένη 
προσηγόρευσεν ᾿Αγαθοκλέα, τὴν ὁμωνυμίαν εἷς τὸν 
ἑαυτῆς ἀνενέγκασα πατέρα. παρ᾽ d τρεφόμενος ὁ παῖς 
ἐξέβη τήν τε ὄψιν εὐπρεπὴς καὶ τὸ σῶμα εὕρωστος 
πολὺ μᾶλλον ἢ κατὰ τὴν ἡλικίαν. ἑπταετοῦς δ᾽ ὄντος 
αὐτοῦ παραχληϑεὶς ὃ Καρκῖνος ὑφ᾽ Ἡρακλείδου πρός 
τινα ϑυσίαν καὶ θεασάμενος τὸν ᾿4γωθοκλέα παίξοντα 

μετά τινῶν ἡλικιωτῶν ἐθαύμαξε τό τε κάλλος καὶ τὴν 

ῥώμην, τῆς vs γυναικὸς εἰπούσης ὅτι τηλικοῦτος ἂν 
ἦν ὃ ἐκτεϑείς, εἴπερ ἐτράφη, μεταμέλεσθϑαί vs ἔφη 
τοῖς πραχϑεῖσι καὶ συνεχῶς ἐδάκρυεν. εἶϑ᾽ ἡ μὲν 
γνοῦδα τὴν δρμὴν τἀνδρὸς συμφωνοῦσαν τοῖς πεπραγ- 

μένοις ἐξέϑηκε πᾶσαν τὴν ἀλήϑειαν. ὁ δ᾽ ἀσμένως 
προσδεξάμενος τοὺς λόγους τὸν μὲν υἱὸν ἀπέλαβε, 

1 ἔγγυον F. 4 γεννη 92» σομένου scripsi (cf. IV 9, 2); 
yevvncouévov RF γενησομένου X. 6 ἐπιμελές F. 210 δὴ F 
9 παρεκατέστησεν F, corr. 1. m. 10 οἵ τε τεταγμένοι F 
48 e2r)» RX. 16 ἀνενεγκοῦσα F. 18 ἡ 0om.F. 4 ἐδάκρυ- 
oss FE 
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Ol. 115, 4: 317 ἃ. Chr. 9 

τοὺς δὲ Καρχηδονίους φοβούμενος μετῴκησεν sig Συ- 

ραχούσσας πανοίκιος" πένης δ᾽ ὧν ἐδίδαξε τὸν ᾿᾽4γα- 

ϑοκχλέα τὴν κεραμευτικὴν τέχνην ἔτι παῖδα τὴν ἡλικίαν 
ὄντα. καϑ᾽ ὃν δὴ χρόνον Τιμολέων μὲν ó Κορίνϑιος 8 

νικήσας τὴν ἐπὶ τῷ Κρημισσῷ μάχην τοὺς Καρχηδο- 

νίους μετέδωκε τῆς ἐν Συρακούσσαις πολιτείας πᾶσι 

τοῖς βουλομένοις. ὃ δὲ Καρκῖνος μετ᾽ ᾿4γαϑοκλέους 

πολιτογραφηϑεὶς καὶ μετὰ ταῦτα ὀλίγον βιώσας χρόνον 

ἐτελεύτησεν. ἡ δὲ μήτηρ ἀνέϑηκεν λιϑίνην εἴχόνα τοῦ 9 

παιδὸς Bv τινι τεμένει, πρὸς ἣν μελισσῶν éGuóg προσ- 
κωϑίσας ἐκηροπλάστησεν ἐπὶ τῶν ἰσχίων. τοῦ δὲ 
δσημδίου προσενεχϑέντος τοῖς περὶ ταῦτ᾽ ἀσχολουμένοις 
ἀπεφήναντο πάντες κατὰ τὴν ἀκμὴν ἥξειν αὐτὸν εἰς 
μεγάλην ἐπιφάνειαν᾽ ὅπερ καὶ συνετελέσϑη. Ζάμας 9 
γάρ τις τῶν ἐνδόξων ἀριϑμούμενος ἐν Συρακούσσαις 

ἐρωτικῶς διετέϑη πρὸς τὸν ᾿4γωαθοκλέα καὶ τὸ μὲν 
πρῶτον δαψιλῶς ἅπαντα χορηγῶν αἴτιος ἐγένετο σύμ- 

μετρον αὐτὸν οὐσίαν συλλέξασϑαι, μετὰ δὲ ταῦτα 

αἱρεϑεὶς ἐπ᾽ ᾿Ακράγαντα στρατηγός, ἐπειδὴ τῶν χιλι- 
ἄρχων τις ἀπέϑανεν, τοῦτον εἷς τὸν ἐκείνου τόπον 
κατέστησεν. ὃ δὲ καὶ πρὸ τῆς στρατείας μὲν ἦν πο- 3 
λύσεμνος διὰ τὸ μέγεϑος τῶν ὅπλων ἐπετήδευδσε γὰρ 

ἐν ταῖς ἐξοπλασίαις φορεῖν πανοπλίαν τηλικαύτην τὸ 

1 μετῴκισεν libri omnes (cf. Hes. οἰκέξουσιν --- οἰκοῦσιν); at 
ef. XIX 61,4. 8 κεραμευτὴν X. ὅ Κρημισσῷ ἈΧ Κριμισσῷ Ἐ 
Κρίμησος Plut. Tim. 26 saepius (cf. Dion. Hal. I 52, 1; Steph. 
Byz. s. v. Κρίμισα) quod fort. Diodoro reddendum; usitatiores 
formae Κριμισός vel Kouuocóg. 8. (ἐπιδ βιώσας Hertl. II, 2 
p.11 (cof. XV 79, 2). 10 ἕν τινε τόπῳ τεμένει Ε΄. μελιττῶν F. 
129 ταῦτα ΧΕ. 17 σύμμετρον οὐσίαν αὐτὸν F. 19 αἱρηϑεὶς F. 
90 εἰς τὸν ἐκείνου τόπον τοῦτον x. X. Κ4 1 πολὺ σεμνὸς R; 
ἐπίσημος Madv. I p. ὅ10θ. 958 ἐξοπλασίαις WX tores Y 
« super & posito (cf. XVI 3, 1). φορεῖν € sec. D. ποτα Vs. 
II, 2 p. 12); cett. φέρειν. 
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10 Diodor. XIX 8. 4. 

μέγεϑος ὥστε μηδένα τῶν ἄλλων δύνασϑαι ῥᾳδίως 

χοῆσϑαι τῷ βάρει τῶν ὕπλων᾽ πολὺ δ᾽ ἔτι μᾶλλον 
γενόμενος χιλίαρχος περιεποιήσατο δόξαν, φιλοκίνδυ- 
vog μὲν ὧν καὶ παράβολος ἐν ταῖς μάχαις, ἱταμὸς δὲ 
καὶ πρόχειρος ἐν ταῖς δημηγορίαις. τοῦ δὲ Ζάμαντος 
νόσῳ τελευτήσαντος καὶ τὴν οὐσίαν καταλιπόντος τῇ 
γυναικὶ ταύτην ἔγημε καὶ τῶν πλουσιωτάτων sig ἠοιϑ- 
μεῖτος μετὰ δὲ ταῦτα Κροτωνιάταις πολιορχουμένοις 

ὑπὸ Βρεττίων ol Σίυρακόσιοι δύναμιν ἁδρὰν ἔπεμψαν, 
ἧς ἐστρατήγει μὲν us0' ἑτέρων ᾿άντανδρος ὃ ᾿4γαϑο- 10 

κλέους ἀδελφός, τῶν δ᾽ ὕλων siys τὴν ἡγεμονίαν 8320 
Ἡρακλείδης καὶ Σώστρατος, ἄνδρες ἐν ἐπιβουλαῖς καὶ 
φόνοις καὶ μεγάλοις ἀδσεβήμασι γεγονότες τὸν πλείω 

τοῦ βίου" περὶ ὧν τὰ κατὰ μέρος ἡ πρὸ ταύτης πδρι- 
ἔχει βύβλος. συνεστρατεύετο δ᾽ αὐτοῖς καὶ ᾽4γαϑο- 
κλῆς, ἐγνωσμένος ὑπὸ τοῦ δήμου καὶ τεταγμένος ἐπὶ 

χελιαρχιπῆς ἡγεμονίας, ὃς τὸ μὲν πρῶτον ἐν ταῖς πρὸς 

τοὺς βαρβάρους μάχαις γενόμενος κράτιστος ὑπὸ τῶν 

περὶ Σώστρατον ἀφῃρέϑη τὴν τῶν ἀριστείων τιμὴν 
διὰ τὸν φϑόνον. ἐφ᾽ οἷς περιαλγὴς γενόμενος αὐτοὺς 
Cóg» διεγνωκότας ἐπιϑέσϑαι τυραννίδι κατηγόρησεν 

ἐν τῷ δήμῳ. οὐ προσεχόντων δὲ τῶν Συρακοσίων 
ταῖς διαβολαῖς οἱ μὲν περὶ Σώστρατον ἐδυνάστευδαν 

4 τῆς πατρίδος μετὰ τὴν ἐκ Κρότωνος ἐπάνοδον. ὁ δ᾽ 

9 χρήσασϑαι F. 10 ὁ om. F. 11 εἶχον F. 12 Σώστρα- 
τος fere semper (cf. XIX 71, 4; XXII 7, 8); Σωσίστρατος F 
(cf. Polyaen. V 87). 18 τόν] τῷ F. — 14. 15 tacet re vera de 
eis D. in libro XVIII. 18 καὶ κράτιστος F. 19 ἀριστέων F. 
20 αὐτοὺς διεγνωκότας x. RX αὐτοὺς δὴ διεγνωκότας x. F; αὖ- 
τοὺς {ὡς διεγνωκότας κακηγόρησεν Kallenb. I p. 19 et Jac. 
Wochenschr. f. Kl. Phil. 1902. 20 p. 548; αὐτοῦ ζὡς διεγνο- 
xérog — κατηγόρησεν Madv. I p. 510 (cf. XX 19, δ): cf. Kaelker 

Pr. Bud. p. 7. 22 τούτων τῶν Σ. V. 
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᾿Αγαϑοκλῆς ἀλλοτρίως ἔχων τὰ πρὸς αὐτοὺς τὸ μὲν 

πρῶτον κατέμενεν ἐν ᾿Ιταλίᾳ μετὰ τῶν κοινοπραγούν- 
τῶν καὶ καταλαμβάνεσθαι τὴν τῶν Κροτωνιατῶν πόλιν 

ἐπιχειρήσας ἐξέπεσε καὶ μετ᾽ ὀλίγων εἷς Τάραντα δι- 

δσώϑη. ταχϑεὶς δὲ παρὰ τοῖς Ταραντίνοις ἐν τῇ τῶν 
μισϑοφόρων τάξει καὶ πολλαῖς καὶ παραβόλοις ἐγχει- 
οῶν πράξεσιν sig ὑποψίαν ἦλθε καινοτομεῖν. διόπερ 2 
ἀπολυϑεὶς καὶ ταύτης τῆς στρατείας συνήϑροισε τοὺς 

κατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν φυγάδας καὶ 'Ῥηγένοις πολεμουμένοις 

10 ὑπὸ τῶν περὶ τὸν Ηρακλείδην καὶ Σώστρατον ἐβοήϑη- 
65v. ἔπειτα τῆς ἐν Συρακούσσαις δυναστείας κατα- 8 

λυϑείσης καὶ τῶν περὶ τὸν Σώστρατον φυγόντων 
κατῆλθεν εἰς τὴν πατρίδα. συνεκπεσόντων δὲ τοῖς 
δυνάσταις πολλῶν ἐνδόξων ἀνδρῶν, ὡς ἂν τῆς ὀλι- 

γαρχίας κενοινωνηκότων τῆς τῶν ἑξακοσίων τῶν ἐπι- 

φανεστάτων, ἐνέστη πόλεμος τοῖς φυγάσι πρὸς τοὺς 

ἀντεχομένους τῆς δημοχρατίας. συμμαχούντων δὲ τῶν 

Καρχηδονίων τοῖς περὶ τὸν ΣΙιώστρατοὐ φυγάσιν ἐγί- 
vovto κίνδυνοι συνεχεῖς καὶ παρατάξεις ἁδρῶν δυνά- 

30 μεῶν, ἐν αἷς ᾿Δ4γαθοχλῆς, ποτὲ μὲν ἰδιώτης ὥν, ποτὲ 
ὃς ἐφ᾽ ἡγεμονίας τεταγμένος, ὑπελήφϑη δραστικὸς 

δἶναι καὶ φιλότεχνος ἐκ τοῦ πρὸς ἕκαστον τῶν καιρῶν 
ἐπινοεῖσϑαί τι τῶν χρησίμων᾽ ὧν ἕν ἔπραξε καὶ μάλα 
μνήμης ἄξιον. στρατοπεδευόντων γάρ ποτὲ τῶν 2iv- 4 

ραχοδσίων πλησίον τῆς Γέλας αὐτὸς μὲν νυχτὸς παρ- 

εισέπεσεν sig τὴν πόλιν μετὰ χιλίων στρατιωτῶν, ol 

1 σι 

1 τὰ πρὸς ἐπάνοδον πρὸς αὐτοὺς F. 9 χατέμενεν ἐν 
᾿Ιταλίᾳ] cf. Holm G.S. II p. 414. 8 τῶν om. F. D κατα- 
ταχϑεὶς F. 10 Σωσίστρατον etiam X. 19 τὸν om. F. 
18 τοῖς δυναστείαις F. 15 τῆς τῶν om. RX. 19 &$e8* 
δυνάμεων] ἀνδρῶν καὶ δυνάμεων codd, cort. δὰ. €M tw 
ἡγεμονίας F, cig super ας posito. Q9 iw xo0V t» τῷ v. 
26 πόζι»}] παρεμβολὴν F. 



19 Diodor. XIX 4. 5. 

δὲ περὶ τὸν Σώστρατον ἐπιφανέντες μετὰ μεγάλης καὶ 

τεταγμένης δυνάμεως ἐτρέψαντο τοὺς παρεισπεπτωκότας 

καὶ κατέβαλον εἷς τριακοσίους. τῶν δ᾽ ἄλλων ἐπιβαλο- 

μένων μὲν φεύγειν διά τινος στενοῦ τόπου καὶ τὴν 

σωτηρίαν ἀπεγνωκότων παραδόξως αὐτοὺς ᾿Δ4γαϑοκλῆς 5 

ἐκ τῶν κινδύνων ἐρρύσατο. αὐτὸς μὲν γὰρ λαμπρό- 
τατὰ πάντων ἀγωνισάμενος ἑπτὰ τραύμασι περιέπεσε 

καὶ διὰ τὸ πλῆϑος τοῦ ῥυέντος αἵματος τὸ σῶμα παρ- 

ἑλύετο᾽ τῶν δὲ πολεμίων ἐπικειμένων παρήγγειλε τοῖς 
σαλπιγκταῖς ἐπ’ ἀμφότερα τὰ μέρη τοῦ τείχους παρ- 10 
ελϑόντας σημαίνειν τὸ πολεμικόν. ὧν ταχέως τὸ ῥηϑὲν 
πραξάντων οἱ προσβοηϑήσαντες ἐχ τῆς Γέλας τὸ μὲν 

ἀληϑὲς διὰ τὸ σκότος οὐκ ἠδύναντο συνιδεῖν, ὑπο- 321 

λαβόντες δὲ τὴν ἄλλην δύναμιν τῶν Σίυραχοσίων κατ᾽ 

ἀμφότερα τὰ μέρη παρειδσπεπτωκέναι τοῦ μὲν ἔτι δὲ- 16 
ὦκειν ἀπέστησαν, διελόμενοι δὲ τὰς τάξεις διχῇ ταχέως 

ἐβοήϑουν, συντρέχοντες πρὸς τὸν ἦχον τῶν σαλπιγα- 
τῶν. ἐν τοσόύτῳ δὲ τυχόντες ἀνοχῆς οἱ περὶ τὸν 
᾿Δγωϑοκλέα μετὰ πάσης ἀσφαλείας διεσώϑησαν sig τὸν 

χάρακα. ἐνταῦϑα μὲν οὖν τοῦτον τὸν τρόπον κατα- 30. 
στρατηγήσας τοὺς πολεμίους οὐ μόνον τοὺς σὺν αὐτῷ 

παραδόξως ἔσωσεν, ἀλλὰ καὶ τῶν συμμάχων ἕπτα- 

κοσίους ἄνδρας. 

b Μετὰ δὲ ταῦτα ἐν ταῖς Συρακούσσαις αἱρεϑέντος 

᾿Ακεστορίδουν τοῦ Κορινϑίου στρατηγοῦ δόξας ὄπι- 
ϑέσθαι τυραννίδι διὰ τὴν σύνεσιν ἐξέφυγε τὸν xív- 
δυνον. ὃ μὲν γὰρ ᾿Δκεστορίδης εὐλαβηϑεὶς τὴν στάσιν 

σι 

e 

e3 

8 ἐπιβαλλομένων F. 4 uiv del Bekk. φυγεῖν F. καὶ 
om. F. 9 παρήγγειλε καὶ RX. 10 σαλπισταῖς F; σαλπικταῖς 

D£nd. 351 τοὺς σὺν αὐτῷ) ἑαυτὸν Y, corr. 2. m. in marg. 
48 £rroxostove] ἐννέα X. 
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καὶ διὰ τοῦτο οὐ βουλόμενος αὐτὸν φανερῶς ἀνελεῖν 
ἐκέλευεν ἐκ τῆς πόλεως μεταστῆναι καὶ τοὺς νυχτὸς 
κατὰ τὴν ὁδὸν ἀποχτενοῦντας ἐξαπέστειλεν. ᾿4γαϑο- 3 
κλῆς δὲ καταστοχαδσάμδνος πιϑανῶς τὴν ἐπίνοιαν τοῦ 

στρατηγοῦ τῶν παίδων ἐξελέξατο τὸν ἑαυτῷ μάλιστα 
ἐοικότα καὶ κατὰ τὸ μέγεϑος τοῦ σώματος καὶ κατὰ 

τὴν ὄψιν" τούτῳ δὲ δοὺς τὴν ἑαυτοῦ πανοπλίαν καὶ 
τὸν ἵππον, ἔτι δὲ τὴν ἐσθῆτα παρεχρούσατο τοὺς ἐπὶ 
τὴν ἀναίρεσιν ἀποσταλέντας. αὐτὸς δὲ ῥάκη περι- 8 
βαλόμενος ἀνοδίᾳ τὴν ὁδοιπορίαν ἐπουήδσατο. ἐκεῖνοι 
δὲ ἀπὸ τῶν ὅπλων καὶ τῶν ἄλλων συδσσήμων ὑπο- 

λαβόντες εἶναι τὸν ᾿4γαϑοκλέα καὶ τἀκριβὲς διὰ τὸ 
σχότος οὐ συνιδόντες τὸν μὲν φόνον ἐπετέλεσαν, τῆς 

δὲ προκδχειριόμένης πράξεως διήμαρτον. μετὰ δὲ ταῦτα 4 
15 τῶν Σιυραχοσίων καταδεξαμένων τοὺς μετὰ Σωστράτου 

φυγάδας καὶ πρὸς Καρχηδονίους εἰρήνην συνϑεμένων 

᾿4γαϑοκλῆς φυγὰς ὧν ἰδίαν δύναμιν ἐν τῇ μεσογείῳ 
συνεστήσατο. γενόμενος δὲ φοβερὸς οὐ μόνον τοῖς 

πολίταις. ἀλλὰ καὶ τοῖς Καρχηδονίοις ἐπείσϑη κατ- 

δλθεῖν sig τὴν πατρίδα καὶ παραχϑεὶς sig τὸ τῆς 

Ζήμητρος ἱερὸν ὑπὸ τῶν πολιτῶν ὥμοσε μηδὲν ὄναν- 

τιωϑήσεσϑαι τῇ δημοκρατίᾳφ. προσποιηϑεὶς δὲ τῆς δ 
δημοκρατίας προΐϊστασϑαι καὶ δημαγωγήδσας ποικίλως 

τὰ πλήϑη στρατηγὸς κατεστάϑη καὶ φύλαξ τῆς εἰρήνης, 
86 μέχρι ἂν γνησίως ὁμονοήσωσιν οἱ συνεληλυϑότες sic 

τὴν πόλιν. εἷς πολλὰ γὰρ μέρη συνέβαινε διαιρεῖσϑαι 

σι 
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e 

δὺ 

9 ἐχέλευσεν F. 9 περιβαλλόμενος F. 10 ἀνωδίᾳ τοῦ 
“ἑτέρου μέρους F. 17 τῇ] τῷ F. 19 καὶ Καρχηδονίοις F. 
91 ἐναντιωϑήσεσϑαι) ἐναντιώσεσϑαι Dind. (cf. I p. XXXIX). 
2929 τῇ δημοκρατίᾳ. προσποιηϑεὶς om. EF, qw wexgNw vta δὲ 
δημοκρατίας; in marg. suppl. 2. va. qs oo6zxovnS 9 s S we 
25 ὁμονοήσουσιν RX. 
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14 Diodor. XIX 6. 6. 

τὰς ἑταιρίας τῶν συνιόντων καὶ πρὸς ἀλλήλους éxd- 
στοις εἶναι μεγάλας διαφοράς. μέγιστον δ᾽ ἦν ἀντί- 
ταγμα τοῖς περὶ τὸν ᾿4γαϑοκλέα τὸ τῶν ἑξακοσίων 
συνέδριον, κατὰ τὴν ὀλιγαρχίαν ὑφηγημένον τῆς πό- 
λεως" οἱ προέχοντες γὰρ τῶν Συρακοσίων ταῖς δόξαις 

καὶ ταῖς οὐσίαις ἐν τούτοις ὑπῆρχον καταλελεγμένοι. 

ὁ δ᾽ οὖν ᾿4γαϑοχλῆς ἐπιθυμητὴς ὧν δυναστείας πολ- 
λὰς ἀφορμὰς ἔσχεν sig τὸ συντελέσαι τὸ βουλευϑέν. 

οὐ μόνον γὰρ στρατηγὸς ὧν κύριος τῆς δυνάμεδως ἦν, 
ἀλλὰ καὶ προδαγγελϑέντος ὅτι τινὲς τῶν ἀποστατῶν 

ἐν τῇ μεσογείῳ πρὸς ᾿Ερβίτῃ συνάγουσι δύναμιν, ἐξ- 
ουσίαν ἔλαβεν ἀνυπόπτως καταγράφειν oUg προαιροῖτο 
στρατιώτας. διὸ καὶ προσποιηϑεὶς στρατεύειν ἐπὶ τὴν 823 
᾿Ερβίταν κατέλεξεν sig τάξεις τούς τ᾽ ἐκ Μοργαντίνης 
καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐν τῇ μεσογείῳ πόλεων τοὺς αὐτῷ 
πρότερον συμπορευϑέντας πρὸς Καρχηδονίους. οὗτοι 

γὰρ πάντες πρὸς ᾿4γαϑοκλέα μὲν εὐνούστατα διέκειντο, 

πολλὰ προευεργετημένοι κατὰ τὰς στρατείας. πρὸς δὲ 

τοὺς ἐν Συρακούσσαις ὀλιγαρχίας κεκοινωνηκότας ἕξα- 

κοσίους ἀεὶ πολεμικῶς εἶχον καὶ καθόλου τὸν δῆμον 
ἐμίσουν, ἀναγκαξόμενοι ποιεῖν τὸ προσταττόμενον. τού- 
τῶν δ᾽ ὄντων μὲν τὸν ἀρυϑμὸν εἷς τρισχιλίους. ταῖς 

δ᾽ δρμαῖς καὶ ταῖς προαιρέσεσιν εὐθετωτάτων πρὸς τὴν 
κατάλυσιν τῆς δημοκρατίας προσδεπελέξατο καὶ τῶν 
πολιτῶν τοὺς διὰ πενίαν καὶ φϑόνον ἐναντιουμένους 

1 ἑταιρείας F. ἑκάστους F. 4 χατὰ] μετὰ libri; corr. 
Wess. ἐφηγημένον F; usitatius ἀφηγημένον (Dind. καὶ 
ταῖς δόξαις E. 8 βουληϑέν F. 9 ἦν om. F. 11 ᾿Ερβίτῃ 
codd. semper (cf. XIV 15; 16); ᾿Ερβίτῃ Dind.; cf. quae Muellerug 
congessit ad Ptol IIT 4, 7. 19 προαιρεῖται F. 14 'Eofívow 
RX Ἔρβεταν F. τάξιν F. 15 xol τοὺ RX. 17 εὐμενέ- 
erar F. 178 σπροευηργετημένοι F. 19 (ví) iv Σ. ὀλιγ. Dind. 

(ΟΣ XIX 4, 8). 20 αἰεὶ F. 

15 
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ταῖς τῶν loyvóvrov ἐπιφανείαις. ὡς δ᾽ αὐτῷ πάντ᾽ 4 
ἦν εὐτρεπῆ. τοῖς μὲν στρατιώταις παρήγγειλεν ἀπαν- 
τᾶν ἅμ᾽ ἡμέρᾳ εἷς τὸ Τιμολεόντιον, αὐτὸς δὲ μετα- 
πεμπόμενος τοὺς περὶ Πείδσαρχον καὶ “Ζ]οχλέα, τοὺς 

5 δοχοῦντας προεστάναι τῆς τῶν δξακοσίων ἑταιρίας, ὡς 

περί vwOv κοινῇ συμφερόντων διαλεξόμενος, ἐπειδὴ 
παρεγένοντο παραλαβόντες τῶν φίλων sig τεσσαρά- 

κοντα, προσποιηϑεὶς ἑαυτὸν ἐπιβουλεύεσϑαι συνελάμ- 

Bovev ἅπαντας καὶ κατηγόρησε μὲν αὐτῶν ἐν τοῖς 
10 στρατιώταις, φήσας ὑπὸ τῶν ἑξακοσίων ἁρπάξεσϑαι 

διὰ τὴν πρὸς τὸν δῆμον δὕνοιαν, καὶ κατωδύρετο τὴν 

περὶ αὐτὸν τύχην. παροξυνομένου δὲ τοῦ πλήϑους 5 

καὶ βοῶντος μηκέτι μέλλειν, ἀλλ᾽ ἐκ χειρὸς ἐπυιϑεῖναι 
τοῖς ἀδικήσασι τὴν δίκην, τοῖς μὲν σαλπιγκταῖς παρ- 

16 ἤγγειλδ σημαίνειν τὸ πολεμικόν, τοῖς δὲ στρατιώταις 

ἀναιρεῖν τοὺς αἰτίους καὶ διαρπάξειν τὰς κτήσεις τῶν 
ἑξακοσίων καὶ τῶν τούτοις κοινοπραγούντων. δρμη- 6 
σάντων δὸ πάντων ἐπὶ τὴν ἁρπαγὴν ἡ πόλις ἐπληρώϑη 

ταραχῆς καὶ μεγάλων ἀτυχημάτων" οἱ μὲν γὰρ χαριέ- 

30 ὅτατοι τῶν πολιτῶν, ἀγνοοῦντες τὸν xo' αὑτῶν κεκυ- 

ρωμένον ὄλεϑρον, ἐξεπήδων ἐκ τῶν οἰκιῶν sig τὰς 

ὁδούς, μαϑεῖν σπεύδοντες τὸν ϑόρυβον, οἱ δὲ στρα- 

τιῶται τὰ μὲν διὰ τὴν πλεονεξίαν, τὰ δὲ διὰ τὸν 
ϑυμὸν ἠγριωμένοι τὰς ψυχὰς ἀνήρουν τοὺς διὰ τὴν 

35 ἄγνοιαν γυμνὰ τὰ σώματα τῶν ἀμυνομένων ὅπλων 

9 προήγγειλεν F. 8 Τιμολεόντιον REX (idem Polyaen. V 
9, 8 bis); Τιμολεόντειον F (cf. Plut. Tim. 39). 4 Πείσαρχον 
codd. omnes; Τίσαρχον Polyaen. V 8, 8. Διοκλέα] 4Ζεκλόα libri; 
corr. Wess. ex Polyaeno. ὅ ἑδταιρείας F. θ τινῶν] và» RX. 
4 παραλαβών τὸ F. 9 καὶ κατηγόρησεν αὐτῶν μὲν X. 10 &o- 
σπάξεσϑαι vix sanum; sensus apertus est. {{ τὸν aV vh- 

τοῦ apóyn» F, c supr& «p ab 92. m. oso. 18 wv ww. WE. 

24 τούς rs Γ΄ 
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παρεχομένους. διαληφϑέντων δὲ τῶν στενωπῶν κατὰ 

μέρος ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν οἱ μὲν κατὰ τὰς ὁδούς, 

οἱ δ᾽ ἐν ταῖς οἰκίαις ἐφονδύοντο. πολλοὶ δὲ καὶ τῶν 

μηδ᾽ ὁτιοῦν διαβεβλημένων ἀνῃροῦντο, δεόμδνοι μαθεῖν 

τὴν αἰτίαν τῆς ἀπωλείας. καϑωπλισμένον γὰρ πλῆϑος 
ἐξουσίαν προσλαβὸν οὐ διέχρινε φίλον ἢ πολέμιον, 
ἀλλὰ παρ᾽ οὗ πλέον ὠφεληϑήσεσϑαι διειλήφει, τοῦτον 
ἐχϑρὸν ἡγεῖτο. διὸ καὶ παρῆν ὁρᾶν πᾶσαν τὴν πόλιν 
πεπληρωμένην ὕβρεως καὶ φόνων καὶ παντοίων ἀνομη- 

μάτων. οἱ μὲν γὰρ διὰ τὰς προὐπαρχούσας ἔχϑρας 

οὐδεμιᾶς ἐπηρείας ἀπείχοντο κατὰ τῶν μισουμένων, 
ἔχοντες ἐξουσίαν διατυϑέναι πᾶν τὸ κεχαρισμένον τῷ 
ϑυμῷ᾽ οἱ δὲ ταῖς τῶν εὐπόρων σφαγαῖς olóusvou τὰς 

ἰδίας ἀπορίας ἐπανορϑώδασϑαι πᾶν ἐμηχανῶντο πρὸς 

10 

τὸν κατ᾽ αὐτῶν ὄλεϑρον. οἱ μὲν yàg τὰς αὐλίους y. 

ϑύρας ἐξέκοπτον, οἱ δὲ διὰ κλιμάκων ἐπὶ τὰς ὀὁροφὰς 

προσανέβαινον, ἄλλοι δὲ διηγωνίξοντο πρὸς τοὺς ἀπὸ 

τῶν στεγῶν ἀμυνομένους. οὐ μὴν οὐδὲ τοῖς sig τὰ 

τεμένη καταφυγοῦσιν ἡ τῶν ϑεῶν ἱκετεία παρείχετο 

τὴν ἀσφάλειαν, ἀλλ᾽ ἡ πρὸς ϑεοὺς εὐσέβεια ἐνικᾶτο 
Ἐπρὸς ἀνθρώπων. καὶ ταῦτ᾽ ἐτόλμων ἐν εἰρήνῃ καὶ 
πατρίδι παρανομεῖν “Ἔλληνες xa9' Ἑλλήνων, οἰκεῖοι 
κατὰ συγγενῶν, οὐ φύσιν, οὐ σπονδάς. οὐ ϑεοὺς 

ἐντρεπόμενοι, ἐφ᾽ οἷς οὐχ ὅτι φίλος, ἀλλὰ καὶ παντε- 
λῶς ἐχϑρός, μέτριός γε τὴν ψυχήν, οὐχ ἔστιν ὕστις 

1 {τῶν κατὰ μέρος Hertl.III p. 828. — 8 πολλοὶ δ᾽ οὖν RX. 
7 ὠφεληϑήσεσϑαι libri; ὠφελήσεσϑαι Dind. 19 κεχειρισμένον RX. 
14 ἀπορίας] εὐπορίας codd. nisi quod in codicis R marg. corr. 
2. m. ἐπανορϑώσεσϑαι Dind. 156 αὐλείους F.. 20 ἐνικᾶτο 
"πρὸς ἀνθρώπων] ita libri omnes mendose; ἡ πρὸς ϑεοὺς ἀσέ- 
4r (Da5.) ἐνίκα τὴν πρὸς ἀνθρώπους Dind. uon satis recte. 
£v om. F, suprascr. 2. m. 
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οὐκ ἂν τὴν τῶν πασχόντων τύχην ἐλεήσειεν. πᾶσαι 8 
μὲν" γὰρ αἱ πύλαι τῆς πόλεως ἐκλείσθησαν, πλείους 
δὲ τῶν τετρακισχιλίων ἀνῃρέθησαν αὐϑημερόν, τοῦτο 
μόνον ἐγκληϑέντες ὅτι χαριέστεροι τῶν ἄλλων ἦσαν. 

5 τῶν δὲ φυγόντων οἱ μὲν ἐπὶ τὰς πύλας δρμήσαντες 
συνελήφϑησαν, οἱ δὲ κατὰ τῶν τειχῶν ῥίπτοντες αὖ- 
τοὺς εἷς τὰς ἀστυγείτονας πόλεις διεσώϑησαν, τινὲς 

δὲ διὰ τὸν φόβον ἀπρονοήτως ἁλλόμενοι κατεκρημνί-᾿ 
σϑησαν. τὸ δὲ πλῆϑος ἦν τῶν ἐχπεσόντων ἐκ τῆς 3 

10 πατρίδος ὑπὲρ τοὺς ξξακισχιλίους, ὧν οἱ πλεῖστοι κατ- 

ἔφυγον πρὸς τοὺς ᾿ἀχραγαντίνους κἀκεῖ τῆς κωθηκού- 

σης ἐπιμελείας ἠξιώϑησαν. οἱ δὲ περὶ τὸν ᾿4γαθϑοκλέα 8 
διημερεύδσαντες ἐν τοῖς τῶν πολιτῶν φόνοις οὐδὲ τῆς 

εἷς γυναῖχας ὕβρεως καὶ παρανομίας ἀπέδχοντο, ἀλλὰ 

15 παρὰ τῶν ἐκπεφευγότων τὸν ϑάνατον ἱκανὴν ὑπελάμ- 
βανον λήψεσϑαι τιμωρίαν τὴν εἷς τοὺς συγγενεῖς ἐπ- 
ἠρειαν᾽ δεινότερα γὰρ θανάτου τοὺς μὲν ἄνδρας καὶ 
πατέρας εἰκὸς ἦν πείσεσϑαι γυναικῶν ὕβρεις καὶ παρ- 
ϑένων αἰσχύνας ἀναλογιξομένους. ἀφ᾽ ὧν ἡμῖν περι- 4 

80 αἱρετέον ἐστὶ τὴν ἐπίϑετον xal συνήϑη τοῖς συγ- 
γραφεῦσι τραγῳδίαν, μάλιστα μὲν διὰ τὸν τῶν 

παϑόντων ἔλεον, ἔπειτα χαὶ διὰ τὸ μηϑένα τῶν 
ἀναγινωσκόντων ἐπιξητεῖν ἀκοῦσαι τὰ κατὰ μέρος, ἐν 
ἑτοίμῳ τῆς γνώσεως οὔσης. οἱ γὰρ us9' ἡμέραν ἐν 5 

45 ταῖς ὁδοῖς καὶ κατὰ τὴν ἀγορὰν σφάττειν τολμῶντες 

τοὺς μηδὲν ἀδικοῦντας οὐ προσδέονται τοῦ δηλώσον- 
τος τί νύχτωρ ἔπραττον καϑ᾽ αὑτοὺς ἐν ταῖς οἰκίαις 

4 χαριέστατοι F. φευγόντων Β΄. ταῖς πύλαις F. 6 o6- 
τοὺς X ἑαυτοὺς E. 8 ἁλόμενοι REX. ἁλλώμενοι F. κατεκρη- 
μυνήσϑησαν F. 18 οὔτε libri; corr. Dind. 14 qi» $9. Wes. 
18 πείσεσϑαι)] πυϑέσϑαι F. 91 τὸν τὸ ἃ. 92. vive ὍΝ. 
28 ἐναγενωσκομένων F, corr. 9. m. ἴὰ τοῦτσ.. 

Diodorus. V. S. 
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καὶ πῶς προσεφέροντο παρϑένοις ὀρφαναῖς καὶ γυναι- 

ξὺν ἐρήμοις μὲν οὔσαις τῶν βοηϑησόντων, πεπτωκυίαις 

6 δ᾽ ὑπ᾽ ἐξουσίαν αὐτοκράτορα τῶν ἐχϑίστων. ὁ δ᾽ ᾽4γα-- 

9 

e» 

ϑοκλῆς δυεῖν ἡμερῶν διδλθουσῶν ἐπειδή ποτ᾽ ἐπ- 
ληρώϑη τοῦ κατὰ τῶν πολιτῶν φόνου, τοὺς ξωγρη- 5 

ϑέντας ἀϑροίδας 4Διεινοκράτην μὲν ἀφῆκε διὰ τὴν 
προγεγενημένην φιλίαν, τῶν ἄλλων δὲ τοὺς μὲν 

᾿ἀλλοτριώτατα διακδιμένους ἀνεῖλε. τοὺς δὲ λοιποὺς 

ἐφυγάδευδε. 
Μετὰ δὲ ταῦτα συναγαγὼν ἐκκλησίαν κατηγόρησε 10 

μὲν τῶν ξξακοσίων καὶ τῆς ὑπ᾽ αὐτῶν προγεγενημένης 

ὀλιγαρχίας, καϑαρὰν δὲ φήδας τὴν πόλιν πεποιηκέναι 

τῶν δυναστεύειν ἐπιχειρούντων ἀπεφαίνετο τῷ δήμῳ 
τὴν αὐτονομίαν εἱλικρινῇ παραδιδόναι καὶ βούλεσϑαί 
ποτε τῶν πόνων ἀπολυϑεὶς ἰδιωτεύειν Loog ὧν πᾶσι. 15 

xal ταῦτα λέγων τὸ μὲν χλαμύδιον αὑτοῦ περιέσπασε, 854 
τὸ δ᾽ ἱμάτιον μεταλαβὼν ἀπῇει,. τῶν πολλῶν ἑαυτὸν 

ἀποδείξας ἕνα. ταῦτα δ᾽ ἔπραττε τὸν δημοτικὸν ὑπο- 
κρινόμενος καὶ σαφῶς εἰδὼς τοὺς πλείους τῶν ἐκκλη- 

διαξόντων μετεόχηκότας τῶν ἀσεβημάτων καὶ διὰ τοῦτο 30 

μηδέποτ᾽ ὃν βουληϑέντας ἄλλῳ τὴν στρατηγίαν ἐγχει- 
ρέσαι. εὐθὺ γοῦν οἱ διαπεφορηκότες τὰ τῶν ἠτυχηκό- 

τῶν ἐβόων μὴ καταλιπεῖν ἑαυτούς. ἀλλὰ προσδέξασϑαι 

τὴν τῶν ὅλων ἐπιμέλειαν. ὁ δὲ τὸ μὲν πρῶτον ἡσυχίαν 

εἶχεν, εἶτα τοῦ πλήϑους βιαιότερον ἐγκειμένου προσ-- ss 

δέξασϑαι μὲν ἔφησε τὴν στρατηγίαν, μὴ μέντοι ys 
4 μετ᾽ ἄλλων ἄρξειν. οὐ γὰρ ὑπομενεῖν, ὧν ἂν ἕτεροι 

2 βοηϑούντων F. 4 δυοῖν F. 18 ἀπέφαινε F. 14 παρα- 

δοῦναι Y. 16 αὐτοῦ RX ἑαυτοῦ F. 17 μεταλαβὼν F. αὑτὸν F. 
7 εὐϑὸς F. 25 προσδέξεσϑαν Dind. Φ 1 ὑπομένειν codd.; 

corr. Dind. ὁ. ὧν ὧν X. ἂν om. Y, eàà, 2. τὰ. 7 
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παρανομήσωσδι, τούτων αὐτὸν συνάρχοντα λόγον ἀπο- . 
διδόναι κατὰ τοὺς νόμους. συγχωρήσαντος δὲ τοῦ 

πλήϑους μοναρχεῖν οὗτος μὲν ἐχειροτονήϑη στρατηγὸς 
αὐτοκράτωρ καὶ τὸ λοιπὸν φανερῶς ἐδυνάστευε καὶ 
τῆς πόλεως ἐπιμέλειαν ἐποιεῖτο, τῶν δ᾽ ἀκεραίων Σὶυ- 5 
ραχοσίων οἱ μὲν διὰ τὸν φόβον ἠναγκάξοντο καρ- 
τερεῖν, οἱ δ᾽ ὑπὸ τοῦ πλήϑους κατισχυόμενοι τὴν 

ἔχϑραν εἷς κενὸν οὐκ ἐτόλμων ἐνδείκνυσθαι. πολλοὶ 
δὲ xal τῶν ἀπόρων καὶ κατάχρεων ἄσμενοι τὴν μετα- 

βολὴν προσεδέξαντο᾽ ἐπηγγέλλετο γὰρ ᾿ἀγωϑοκλῆς κατὰ 
τὴν ἐκκλησίαν καὶ χρεῶν ἀποχοπὰς ποιήδεσϑαι καὶ 
τοῖς πένησι χώραν δωρήσεσϑαι. ἀπὸ δὲ τούτων γενό- 6 
μενος τοῦ μὲν ἔτι φονεύειν ἢ κολάξειν τινὰς ἀπέστη, 
μεταβαλόμενος δ᾽ sig τοὐναντίον εὐγνωμόνως τοῖς 
πλήϑεσι προσεφέρετο καὶ πολλοὺς μὲν εὐεργετῶν, οὐκ 

ὀλίγους δ᾽ ἐπαγγελίαις μετεωρίξων, πάντας δὲ λόγοις 

φιλανθρώποις δημαγωγῶν οὐ μετρίας ἀποδοχῆς ἐτύγ- 

qovsv. ἔχων δὲ τηλικαύτην δυναστείαν οὔτε διάδημα 1 
ἀνέλαβεν οὔτε δορυφόρους εἶχεν οὔτε δυσεντευξίαν 
ἐξήλωσεν, ἅπερ εἰώϑασι ποιεῖν σχεδὸν ἅπαντες οἱ τύ- 
ραννοι. ἐπεμελήϑη δὲ καὶ τῶν προσόδων καὶ τῆς 

τῶν ὕπλων καὶ βελῶν παρασκευῆς, ἔτι δὲ πρὸς ταῖς 
ὑπαρχούσαις μακραῖς ναυσὺν ἑτέρας ἐναυπηγήσατο. 
προσελάβετο δὲ καὶ τῶν ἐν τῇ μεσογείῳ χωρίων καὶ 
πόλεων τὰς πλείστας. καὶ τὰ μὲν κατὰ Σικελίαν ἐν 

τούτοις ἦν. 

οι 

1 Θ 

1 Q 

e 

oO 

1 παρανομήσουσι F. τοῦτον KV. 4 ἐδυνάστευσε F. S8 malim 
εἰς κοινὸν (cf. Dem. XIX 156; Arist. Av. 467. 10 ἐπήγγελτο 
Cobet n. l. p. 423. 11 ποιήσασϑαι RX. 12 δωρήσααξοων V. 
corr. 9. m. — 16 προσεφέρετο τοῖς xí ecu V. — VÀ qexo ves Y. 
corr. 2. m. 20 ἅπερ εἰώϑασιν οἱ τύραννον οἸξδὸν ὕπιαντες 
ποιϑῖν . — 24 προσεπελάβετο Y. μεσογείᾳ V. 

ὩΝ 
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Κατὰ δὲ τὴν ᾿Ιταλίαν Ῥωμαῖοι μὲν ἔννατον ὅτος 
ἤδη διεπολέμουν πρὸς Σαυνίτας καὶ κατὰ μὲν τοὺς 
ἔμπροσθεν χρόνους μεγάλαις δυνάμεσιν ἦσαν διηγω- 
ψισμένοι. τότε δὲ sig τὴν πολεμίαν εἰσβολὰς ποιού- 

μδνον μέγα μὲν οὐδὲν οὐδὲ μνήμης ἄξιον διεπράξαντο, 
διετέλουν δὲ τοῖς τὲ φρουρίοις προσβολὰς ποιούμδνοι 

καὶ τὴν χώραν λεηλατοῦντες. ἐπόρϑησαν δὲ καὶ τῆς 
᾿Δπουλίας τὴν ΖΙαυνίαν πᾶσαν καὶ προσαγαγόμενοι 
Κανυσίους ὁμήρους παρ᾽ αὐτῶν ἔλαβον. προσέϑηκαν 
δὲ καὶ δύο φυλὰς ταῖς προυπαρχούδαις. τήν τε Φα- 

λέρναν καὶ τὴν Ἰϑφεντῖναν. ἅμα δὲ τούτοις πραττο- 
μένοις Κροτωνιᾶται πρὸς μὲν Βρεττίους διελύσαντο, 

10 

πρὸς δὲ τοὺς ἐκπεπτωκότας τῶν πολιτῶν ὑπὸ τῆς 07-825 

μοκρατίᾳς διὰ τὴν πρὸς Ἡρακλείδην καὶ Σωσίστρατον 
κοινωνίαν, περὶ ἧς ἐν τῇ προτέρᾳ βύβλῳ τὰ κατὰ 
μέρος διήλθομεν, δεύτερον ἔτος ἤδη πολεμοῦντες Πά- 
ρῶνα καὶ Μενέδημον, ἄνδρας ἐπιφανεῖς. στρατηγοὺς 

ἐχειροτόνησαν. οἱ δὲ φυγάδες ἐκ Θουρίων δρμήσαντες 
καὶ προσλαβόντες μισϑοφόρους τριακοσίους ἐπεχείρη- 

ὅαν μὲν νυκτὸς παρεισπίπτειν εἷς τὴν πατρίδα. ἀπο- 

προυσϑέντες δ᾽ ὑπὸ τῶν Κροτωνιατῶν κατεστρατοπέ- 

δευόσαν ἐπὶ τῶν μεϑορίων τῆς Βρεττίων χώρας. μετ᾽ 

ὀλίγον δὲ τῆς πολιτικῆς δυνάμεως ἐπελϑούδης πολλα- 

1 ἕἔννατον] cf. Binneboessel Unters. über Quellen u. Gesch. 
d. 2. Samn.-Kr. p. 104. 9 Σαυνίτας RXF (cf. XVI 45,8; XX 85); 
at cf. Eust. ad D. P. 875. 4 εἰς τὰς πολεμίας RX. post ποιού- 
μενοι add. χώραν F. ὅ οὐδὲν om. R. 9 Κανουσίους F; at cf. 
Strab. VI 8, 7; Ptol. III 1, 683; St. B. s. v. 10 Φαλέρναν libri 
omnes (cf. Strab. V 8, 6; aliter XX 90, 8) estque ea iust& nominis 
forma (cf. Kubitschek p. 40); Φαλερῖναν Sig. ex Liv. IX 90. 
11 ᾿Ωφελτίναν RX. 14 Σωσίστρατον etium RX. 18 ἐν τῇ 
προτέρᾳ βύβλῳ (βίβλῳ 2. m.) R (cf. e. g. Pol. IV 28, 2. 6); ἐν τῇ πρὸ 
σωύσης ffo ceti. 16 Πάρωνα) Πάρωναν Y, T eupra II posito 

8b 2. m.; ύρωνα Reiske. 92 μετ᾽ ὀλίγων Ἐ. 9 πολλαπλαδίας Y . 

[d 
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πλαδίου πάντες μαχόμενοι κατεσφάγηδσαν. ἡμεῖς δ᾽ 

ἐπεὶ τὰ περὶ Σικδλίαν καὶ τὴν ᾿Ιταλίαν διδληλύϑαμεν, 
διαβιβάδομεν τὸν λόγον ἐπὶ τὰ λοιπὰ μέρη τῆς Εὐ- 

ρώπης. 
δ Κατὰ γὰρ τὴν Μακεδονίαν Εὐρυδίκη τῆς βασι- 11 

λείας προξστηχυῖα καὶ πυνϑανομένη τὴν Ὀλυμπιάδα 
παρασχδυάξεσϑαι πρὸς τὴν κάϑοδον πρὸς μὲν Kd- 
σανδρον εἷς Πελοπόννησον ἀπέστειλε βιβλιαφόρον, 

ἀξιοῦσα βοηϑεῖν τὴν ταχίστην, τῶν δὲ Μακεδόνων 
10 τοὺς πραχτικωτάτους ἀνακαλουμένη δωρεαῖς καὶ μεγά- 

λαις ἐπαγγελίαις ἰδίους ταῖς εὐνοίαις κατεσκεύαξξ. 

Πολυπέρχων δὲ δύναμιν ἥϑροιδσε προσλαβόμενος Αϊἷα- 2 
κίδην τὸν ᾿Ηπειρώτην καὶ κατήγαγεν Ὀλυμπιάδα μετὰ 
τοῦ ᾿Αλεξάνδρου παιδὸς ἐπὶ τὴν βασιλείαν. ἀκούων 

15 οὖν Εὐρυδίκην ἐν Εὐίοις τῆς Μακεδονίας οὖδαν μετὰ 

τῆς δυνάμεως ὥρμησεν ἐπ᾽ αὐτήν, σπεύδων μιᾷ μάχῃ 

κρῖναι τὰ πράγματα. ἀντιταχϑέντων δὲ ἀλλήλοις τῶν 

στρατοπέδων οἱ Μακεδόνες ἐντραπέντες τὸ τῆς Ὀλυμ- 

πιάδος ἀξίωμα καὶ τῶν εὐεργεσιῶν ἀναμιμνησκόμενοι 

40 τῶν ᾿4λεξάνδρου μετεβάλοντος Φίλιππος μὲν οὖν ὃ 3 
βασιλεὺς εὐθὺς ἥλω μετὰ τῆς ϑεραπείας, ἡ δ᾽ Εὐρυ- 

δίκη μετὰ Πολυκλέους. ἑνὸς τῶν συμβούλων, εἷς ᾿4μ- 
φίπολιν ἀποχωροῦσα συνελήφϑη. τοῦτον δὲ τὸν τρό- 4 

zov Ὀλυμπιὰς τῶν βασιλικῶν σωμάτων κυριξύσασα 
45 x«l χωρὶς κινδύνων τὴν βασιλείαν παραλαβοῦσα τὴν 

εὐτυχίαν οὐκ ἥνεγκεν ἀνθρωπίνως, ἀλλὰ τήν τ᾽ Εὐρυ- 

9 διήλθομεν F. — 8 διαβιβάσωμεν Ἐ'; μεταβιβάσομεν Hertl. 
III p. 32 £f. r. 6 πυνϑανομένη παρασκευάξεσϑαι τὴν 'O. F. 
8 ἐπέστειλα Ε΄. βιβλιαφόρον F, o supra « posito. [10 πατρι- 
κωτάτους RX. 2 Αἰακίδην] cf. XVI 72, 1. 18 κυτηον V. 
18 ἐν Eéíog] cf. Ptol ΠῚ 192, 99.  νετελλλοντο Y. 
21 οὐθὺς om. Κ΄ 96 κινδύνου Y. 9$ τ om. V. 



99 Diodor. XIX 11. 12. 

δίκην καὶ τὸν ἄνδρα Φίλιππον τὸ μὲν πρῶτον εἷς 
φυλακὴν καταϑεμένη κακουχεῖν ἐπεχείρησε᾽ περιοικο- 

᾿ δομήσασα γὰρ αὐτῶν ἐν βραχεῖ τόπῳ τὰ σώματα διὰ 
δ μιᾶς στενῆς ὑποδοχῆς ἐχορήγει τὰ ἀναγκαῖα᾽ ἐπὶ πολ- 

λὰς δ᾽ ἡμέρας παρανομήσασα τοὺς ἠτυχηκότας, ἐπειδὴ 5 
παρὰ τοῖς Μακεδόσιν ἠδόξει διὰ τὸν πρὸς τοὺς πάσχον- 
τας ἔλεον, τὸν μὲν Φίλιππον προσέταξε Θρᾳξί τισιν 

ἐχκεντῆσαι. βασιλέα γεγενημένον $& ἔτη καὶ μῆνας 
τέσσαρας, τὴν δ᾽ Εὐρυδίκην παρρησιαξομένην καὶ 
βοῶσαν αὐτῇ μᾶλλον προσήκειν ἥπερ Ὀλυμπιάδι τὴν 

e βασιλείαν ἔκρινε μείξονος ἀξιῶσαι τιμωρίας. εἰσέπεμψεν 
οὖν αὐτῇ ξίφος καὶ βρόχον καὶ κώνειον καὶ συνέταξε 
τούτων ᾧ βούλοιτο καταχρήσασϑαι πρὸς τὸν ϑάνατον, 
οὔτε τὸ προγεγενημένον ἀξίωμα τῆς παρανομουμένης 826 
ἐντραπεῖσδα τὸ παράπαν οὔτε τῆς κοινῆς τύχης sig τὸ 
οἶκτον ἐλϑοῦσα. τοιγαροῦν τῆς ὁμοίας μεταβολῆς τυ- 

χοῦσα τῆς ὠμότητος ἀξίαν ἔσχε τὴν τοῦ βίου κατα- 

στροφήν. Εὐρυδίκη μὲν γὰρ κατευξαμένη παρόντος 
τοῦ κομίσαντος τῶν ὁμοίων δωρεῶν Ὀλυμπιάδα τυχεῖν 
τὸν μὲν ἄνδρα περιέστειλεν, ἐπιμεληϑεῖσα τῶν τραυ- 530 
μάτων Gg ποϑ᾽ ὁ καιρὸς συνεχώρει, ἑαυτὴν δ᾽ ἀνακρε- 
μάσασα τῇ ξώνῃ κατέστρεψε τὸν βίον, οὔτε δακρύδαδα 
τὴν αὑτῆς τύχην οὔτε τῷ μεγέϑει τῶν συμπτωμάτων 
ταπεινωϑεῖδα. Ὀλυμπιὰς δὲ τούτων διαφϑαρέντων 
ἀνεῖλε μὲν τὸν Νικάνορα τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κασάν- s 
δρου, κατέστρεψε δὲ τὸν ᾿Ιόλλου τάφον, μετερχομένη., 

μὰ 0 

e 

oo 

9 ἐπεχείρησεν" οἰκοδομήσασα F. 4. τὰ ἀναγκαῖα] τὰ δί- 
xxix RX. — B παρανομήσασα τοὺς ἦτ.] 5π. ele) τοὺς ἦτ. Steph. 
8. 9 cf. Just. XIV ὅ, 10. 10 αὑτῇ Dind. 12 χώνιον R 
[eorr 2. m.). 14 προγεγονὸς EF. 98 αὐτῆς X ἑαυτῆς F. 

σὸν» M. Hh; arlic. om. X. 26 ᾿1όλλου] cf. XIX 85,1; alii 
“ας (cf. Plut. Alex. 74; 11). 
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καϑάπερ ἔφησε, τὸν ᾿4λεξάνδρου ϑάνατον, ἐπέλεξε δὲ 
καὶ τῶν Κασάνδρου φίλων τοὺς ἐπιφανεστάτους ἕκα- 

τὸν Μακεδόνας. οὗς ἅπαντας ἀπέσφαξεν. ἐν τοιούτοις 

δὲ παρανομήμασι πληροῦσα τὸν δαυτῆς ϑυμὸν ταχὺ 

πολλοὺς τῶν Μακεδόνων ἐποίησε μισῆσαι τὴν ὠμό- 
τητα᾿ πάντες γὰρ ἀνεμιμνήσκοντο τῶν ᾿Αἀντιπάτρου λό- 
yov, ὃς καϑάπερ χρησμῳδῶν ἐπὶ τῆς τελευτῆς παρ- 
ἐχελεύσατο μηδέποτε συγχωρῆσαι γυναικὶ τῆς βασιλείας 

προστατῆσαι. τὰ μὲν οὖν κατὰ Μακεδονίαν τοῦτον τὸν 

τρόπον διοικηϑέντα πρόδηλον εἶχε τὴν ἐσομένην μετα- 
βολήν. 

Κατὰ δὲ τὴν ᾿Ασίαν Εὐμενὴς μὲν ἔχων τοὺς ἀρ- 12 
γυράσπιδας Μακεδόνας καὶ τὸν ἀφηγούμενον αὐτῶν 

᾿Δντιγένην παρεχείμαδε μὲν τῆς Βαβυλωνίας ἐν ταῖς 

ὀνομαξομέναις Καρῶν κώμαις, πρὸς δὲ Σέλευκον καὶ 

Πίϑωνα πρέσβεις ἀπέστειλεν, ἀξιῶν βοηϑεῖν τοῖς βα- 

σιλεῦσι καὶ μετ᾽ αὐτοῦ συναγωνίδασϑαι πρὸς ᾿Αντί- 

yovov. τούτων δ᾽ ὁ μὲν Πίϑων τῆς Μηδίας, ὃ δ᾽ 
ἕτερος τῆς Βαβυλωνίας δατράπης ἀπεδέδεικτο, καϑ'᾽ ὃν 
καιρὸν ἡ δευτέρα διαίρεσις ἐγενήϑη τῶν δατραπειῶν 

ἐν Τριπαραδείσῳ. οἱ δὲ περὶ Σέλευκον τοῖς μὲν βα- 

σιλεῦσιν ἔφασαν βούλεσϑαι παρέχεσϑαι χρείας, Εὐμενεῖ 
μέντοι ys μηδέποϑ᾽ ὑπομενεῖν ποιοῦντας τὸ προσταττό- 
μενον, οὗ Μακεδόνες συνελθόντες κατέγνωσαν ϑάνα- 
τον. πολλὰ δὲ πρὸς ταύτην τὴν προαίρεσιν διαλεχ- 

ϑέντες συνεξέπεμψαν παρ᾽ αὑτῶν πρεσβευτὴν πρὸς 

8 ἅπαντας om. F. ἐν τούτοις δὲ καὶ τοιούτοις παρανομή- 
μασιν X. 7 ὡς F. 9 προστάττειν Ἐ: προστατεῖν f. r. 
(cf. XIX 14, 5D). 10 ἔσχε F. 14 ᾿Αντιγένη F. 1 cf. XVII 
110,8. 16 Πείϑωνα F. 17 μετ᾽ αὐτῶν ἢ. 19 ἀποδέδεινκε V. 

e 

bo 

20 σατραπῶν X. cf. XVIII 89, 6. — 98 ὑπομένειν CEY. move 
Reiske. 26 αὑτὸν F. 
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᾿Δντιγένην xol τοὺς ἀργυράσπιδας, ἀξιοῦντες ἀφιστάναι 
8 τῆς ἡγεμονίας Εὐμενῆ. τῶν δὲ Μακεδόνων οὐ προσ- 

δχόντων τοῖς λόγοις Εὐμενὴς ἐπαινέσας αὐτῶν τὴν 

προϑυμίαν ἀνέξευξε μετὰ τῆς δυνάμδως καὶ παρα- 

γενηϑεὶς ἐπὶ τὸν Τίγριν ποταμὸν κατεστρατοπέδευδξ, 
τῆς Βαβυλῶνος ἀπέχων σταδίους τριακοσίους. καὶ 

πρόϑεσιν μὲν siysv εἷς Σοῦσα ποιεῖσθαι τὴν πορείαν, 
διανοούμενος τὰς ἐκ τῶν ἄνω δατραπειῶν δυνάμεις 

μεταπέμπεσθαι καὶ τοῖς βασιλικοῖς ϑηδαυροῖς χρήσα- 

σϑαι πρὸς τὰς κατεπειγούσας χρείας. ἠναγκάξετο δὲ 

τὸν ποταμὸν διαβαίνειν διὰ τὸ τὴν μὲν κατόπιν χώραν 

προνενομδῦσϑαι, τὴν δὲ πέραν ἀκέραιον εἷναι καὶ 
δαψιλεῖς δύνασϑαι παρέχεσϑαι τροφὰς τῷ στρατοπέδῳ. 

m 0 

συναγαγόντος οὖν αὐτοῦ πλοῖα πανταχόϑεν πρὸς τὴν 821 

διάβασιν οἱ περὶ Σέλευκον καὶ Πίϑωνα κατέπλευσαν 
δυσὶ μὲν τριήρεσι. κοντωτοῖς δὲ πλείοσιν. ἔτι γὰρ τὰ 
σκάφη ταῦτα περιῆν ἐκ τῶν ὑπ᾽ ᾿4λεξάνδρου ναυπηγη- 

18 ϑέντων περὶ Βαβυλῶνα. ταῦτα δὲ προσαγαγόντες πρὸς 
τὴν ἔχβασιν πάλιν ἐπεχείρουν τοὺς Μακεδόνας πείθειν 
ἀποστῆδαι τὸν Εὐμενῆ τῆς στρατηγίας καὶ μὴ προάγειν 
καϑ'᾽ αὑτῶν ἄνδρα ξένον καὶ πλείστους Μακεδόνας 

ἀνῃρηκότα. οὐδενὶ δὲ τρόπῳ τῶν περὶ τὸν ᾿Αντιγένη 
πειϑομένων οἱ περὶ Σέλδυκον προσπλεύσαντες πρός 
τινα διώρυγα παλαιὰν ἀνέρρηξαν τὴν ἀρχὴν αὐτῆς, 

ὑπὸ τοῦ χρόνου συγκεχωδμένην. περικλυσϑείδης δὲ 
τῆς τῶν Μακεδόνων στρατοπεδείας καὶ πάντῃ τοῦ συν- 

1 ᾿ἀντιγένη F semper. — 129 τὴν δ᾽ ἑτέραν F. — 16 Πεί- 
ϑωνα F semper. 16 μὲν om. F, add. 2. m. 316. 1 ἔτι — »cv- 
πηγηϑέντων} ἦσαν δὲ τὰ σκάφη ταῦτα τῶν παρ᾽ ᾿Δλεξάνδρου 
ψαυπηγηϑ 17 ase] περὶ γῆν ἦν RVX; corr. Steph. 
32 Moexsdósvo» R. 99 om. X. "Lwrwévq RXF. 94 δι. 
ὥροζα F. 26 separa ρίας F. 

16 
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δχοῦς τόπου λιμνάδαντος ἐκινδύνευσεν ἅπαν ἀπολέσϑαι 

τὸ στρατόπεδον ὑπὸ τῆς πλήμης. ἐκείνην μὲν οὖν 3 
τὴν ἡμέραν Buswov ἐφ᾽’ ἡσυχίας, ἀπορούμενοι πῶς 
χρηστέον τοῖς πράγμασι" τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ παραστησά- 

5 μᾶνοι τὰ κοντωτὰ πλοῖα, περὶ τριαχόσια τὸν ἀρυϑμὸν 
ὄντα, διεβίβασαν τὸ κράτιστον τῆς δυνάμεως οὐδενὸς 

παρενοχλοῦντος κατὰ τὴν ἔχβασιν'" οἱ γὰρ περὶ ΣΙέ- 

Aevxov ἱππεῖς μόνον εἶχον καὶ τούτους πολὺ τοῖς 

ἀρυϑμοῖς λειπομένους τῶν ἐναντίων. νυχτὸς δὲ ἤδη 4 
10 χαταλαμβανούσης Εὐμενὴς μὲν ἀγωνιῶν ὑπὲρ τῆς ἀπο- 

σκευῆς πάλιν sig τοὐπίσω διεβίβαδε τοὺς Μακεδόνας, 

εἰσηγησαμένου δέ τινος τῶν ἐγχωρίων ἐπεβάλετό τινα 
τόπον ἀνακαϑαίρειν, δι᾽ οὗ ῥάδιον ἦν ἀποστρέψαι τὴν 
διώρυγα καὶ βάδιμον καταδκχευάδαι τὴν πλησίον χώραν. 

i$ ἃ δὴ συνιδόντες οἱ περὶ Σέλδυκον καὶ βουλόμδνοι τὴν 5 

ταχίστην αὐτοὺς ἐκ τῆς ἰδίας σατραπείας ἀπαλλάξαι 

πρέσβεις ἀπέστειλαν ὑπὲρ ἀνοχῶν, συγχωρήδαντες τὴν 
διάβασιν. εὐθὺ δὲ καὶ βυβλιαφόρους ἀπέστειλαν πρὸς 
᾿Αντίγονον εἷς Μεσοποταμίαν, ἀξιοῦντες ἥκειν τὴν 

:0 ταχίστην μετὰ τῆς δυνάμεως. πρὶν ἢ καταβῆναι τοὺς 

δατράπας μετὰ τῶν δυνάμεων. Εὐμενὴς δὲ διαβὰς 6 

τὸν Τίγριν καὶ παραγενόμδνος εἷς τὴν Σουσιανὴν εἰς 

τρία μέρη διξῖλξ τὴν δύναμιν διὰ τὴν τοῦ σίτου 
σπάνιν. ἐπιπορευόμενος δὲ τὴν χώραν κατὰ μέρος 

46 σίτου μὲν παντελῶς ἑσπάνιξεν, ὄρυξαν δὲ καὶ σήσαμον 
καὶ φοίνικα διέδωκε τοῖς στρατιώταις, δαψιλῶς ἐχούδης 

1 ἐκινδύνευσε μὲν F. 2422 post στρατόπεδον ἰΐδι pergit F: 
οὐ μὴν ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς πλύμμης ὑστέρουν ὑπάρχοντες ἐκπεπληγ- 
μένοι τὸ παράδοξον. ἐκείνην etc. cf. XVIII 18, 8. 19 ἐπε- 
βάλετο F, suprascripto altero 4 8. sec. m. 18 evoviovs E. 
18 εὐθὺς F. βυβλιαφ. R; cett Qul. AS Ὧν We 
26 goísixeg F. 



26 Diodor, XIX 13. 14. 

7 τῆς χώρας τοὺς τοιούτους καρπούς. πρὸς δὲ vovg ἐν 

ταῖς ἄνω δατραπείαις ἡγεμόνας ἦν μὲν καὶ πρότερον 

ἀπεσταλκὼς τὰς παρὰ τῶν βασιλέων ἐπιστολάς. ἐν αἷς 
ἦν γεγραμμένον πάντα πευιϑαρχεῖν Εὐμενεῖ, καὶ τότε 

δὲ βυβλιαφόρους ἀπέστειλεν, ἀξιῶν ἀπαντᾶν εἷς τὴν 

Σουσιανὴν ἅπαντας μετὰ τῶν ἰδίων δυνάμεων, καϑ᾽ 
ὃν δὴ χρόνον συνέβη κἀκείνους ἠϑροικέναι τὰ στρα- 

τόπεδα καὶ συνδεδραμηκέναι πρὸς ἀλλήλους δι’ ἑτέρας 
αἰτίας, ὑπὲρ ὧν ἀναγκαῖον προειπεῖν. | 

14  — Il(8ov δατράπης uiv ἀπεδέδεικτο Μηδίας, στρα- 

to 

τηγὸς δὲ τῶν ἄνω σατραπειῶν ἁπασῶν γενόμενος Φιυ- 

5 

» 0 

λώταν μὲν τὸν προὐπάρχοντα Παρϑυαίας στρατηγὸν 828 

ἀπέχτεινε, τὸν δὲ αὑτοῦ ἀδελφὸν Εὔδαμον ἀντὶ τού- 

του κατέστησεν. οὗ γενομένου συνέδραμον oi λοιποὶ 
σατράπαι πάντες, φοβηϑέντες μὴ τὸ παραπλήσιον πά- 

€9o6ww, ὄντος τοῦ Πίϑωνος κινητικοῦ καὶ μεγάλα ταῖς 

ἐπιβολαῖς περιβαλομένου. περιγενόμενοι δ᾽ αὐτοῦ μάχῃ 

καὶ πολλοὺς τῶν συναγωνιδαμένων ἀνελόντες ἐξήλασαν 

ἐκ τῆς Παρϑυαίας. κἀκεῖνος τὸ μὲν πρῶτον ἀνεχώρη- 
σεν εἷς Μηδίαν, μετ᾽ ὀλίγον δ᾽ εἷς τὴν Βαβυλῶνα 
παραγενόμενος παρεκάλει τὸν ZiéAsvxov βοηϑεῖν αὐτῷ 

1 πρὸς δὲ τοὺς ἄνω ἡγεμόνας τοὺς ἐν ταῖς σατραπείαις Χ. 
ὅ βυβλιαφ. R; cett. βιβλιαφ. 10 ἀποδέδεικται F.. 11—14 γενό- 
μενος (ysvo V) Παρϑυαῖος ὃς Φιλώταν μὲν τὸν προυπάρχοντα 
στρατηγὸν ἀπέκτεινεν, τὸν δὲ αὐτοῦ (αὐτοῦ δὲ τὸν Χ) ἀδελφὸν 
Εὔδαμον ἀντὶ τούτου x. RVX; γενόμενος Παρϑυαίας Φιλώταν 
μὲν τὸν π΄. στρ. ἀπέκτεινε, τὸν ἑαυτοῦ δ᾽ ἀδελφὸν Εὔϑαμον ἀντὶ 
τούτου x. F; corr. Wess, qui tamen Φίλιππον scripsit, non 
Φιλώταν (cf. XVIII 39, 6). 18 Εὔδαμον)] cf. XIX 165, 5; 
30, 3. 10; cf. Plut. Eum. 16; Εὔδημος 44, 1; 27, 2 (cf. 
Arr. VI 97, 2). 16 μεγάλαις ἐπιβολαῖς περιβαλομένου RVX; 
corr. Reiske. 16 —18 μεγάλου ταῖς ἐπιβολαῖς" περιβαλομένου 
δ᾽ αὐτοῦ μάχῃ καὶ πολλοὺς v. 6. ἀνελόντος ἐξήλασεν EF. 19 τὸ 
πρῶτον ud» X. ἀνεχώρησεν εἰς Μηδίαν] sig Μηδείαν ἀπεχώ- 

ezos F. 20 δαβυλωνίαν F. 

15 
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καὶ κοινωνεῖν τῶν αὐτῶν ἐλπίδων. διὰ δὴ ταύτας 4 
τὰς αἰτίας τῶν ἄνω σδατραπῶν συνηϑροικότων εἷς 

τὸ αὐτὸ τὰ στρατόπεδα παρῆσαν οἱ παρ᾽ Εὐμενοῦς βυ- 
βλιαφόροι πρὸς ἑτοίμας τὰς δυνάμεις. ἦν δὲ τῶν ἡγε- 

μόνων ἐπιφανέστατος μὲν καὶ κοινῷ δόγματι πάντων 

τὴν στρατηγίαν παραλαβὼν Πευκέστης, γεγενημένος 

᾿4λεξάνδρου σωματοφύλαξ καὶ προηγμένος ὑπὸ τοῦ βα- 

σιλέως δι’ ἀνδρείαν. σατραπείαν δ᾽ εἶχεν ἔτη πλείονα 
τῆς Περσίδος καὶ μεγάλης ἀποδοχῆς ἐτύγχανε παρὰ 
τοῖς ἐγχωρίοις. δι’ ἃς αἰτίας φασὶ καὶ τὸν ᾿4λέξανδρον 

αὐτῷ μόνῳ Μακεδόνων συγχωρῆδαι Περσικὴν φορεῖν 
στολήν, χαρίξεσϑαι βουλόμενον τοῖς Πέρσαις καὶ διὰ 

τούτου νομέίξοντα κατὰ πάνϑ᾽ ξξειν τὸ ἔϑνος ὑπήκοον. 

εἶχες δὲ τότε Πέρσας τοξότας μὲν καὶ σφενδονήτας 
μυρίους, τοὺς δὲ sig τὴν Μακεδονικὴν τάξυν καϑο- 

πλισμένους παντοδαποὺς τρισχιλίους, ἱππεῖς δ᾽ “Ἔλλη-. 
νας μὲν καὶ Θρᾷκας ἑξακοσίους, Πέρσας δὲ πλείους 

τῶν τετρακοσίων. Πολέμων δ᾽ ὁ Μακεδών, Καρ- 
μανίας σατράπης ἀποδεδειγμένος, εἶχε πεξοὺς μὸν 
χιλίους πεντακοσίους, ἱππεῖς δ᾽ ἑπτακοσίους. καὶ Σι- 

βύρτιος μὲν τῆς ᾿ἀραχωσίας ἡγούμενος παρείχετο πε- 
ξοὺς μὲν χιλίους, ἱππεῖς δὲ δέκα πρὸς τοῖς ἑξακοσίοις, 

᾿Δνδρόβαξος δ᾽ ἐκ Παροπανιδαδῶν, τοῦ Ὀξυάρτου κυ- 
οιδύοντος τῆς δατραπείας, ἀπέσταλτο μετὰ πεζῶν μὲν 

9 σατραπειῶν RV. 8 ταὐτὸ F. τὰ om. X. 6 παρει- 
ληφὼς F. 8 εἶχε τὴν πλείονα F. — 9 μεγίστης ΕΒ. 11 φορεῖν 
Περσικὴν στολήν WF. 18 Πολέμων codd.; debuit esse Τληπό- 
λεμος (cf. XVIII 89, 6; XIX 28, 3; Wess). 99 δέκα om. F. 
ἑξακοσίοις] ἑκατὸν ἕξ libri; corr. Reuss Hier. v. Kard. p. 82 ἃ. 1 
(cf. XIX 27, 4; Droysen Hell. II? 1 p. 261 8. 3). — 28 "4vógo- 
βάξῳ ((-ξων X) δ᾽ ἐκ Παροπανισάδωνος Ὀξυάρτου κυριεύοντος 

(quae verba inde ab ἱππεῖς (v. 22) — "Otw&exew Na. 758 
linea supposita notavit in coà. W ἃ. τὰὴ. YeouxoxAS OA ov Ww. 

24 uà» om. RX. 
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7 χιλίων καὶ διακοσίων, ἱππέων δὲ τετρακοσίων. Στά- 

σανδρος δ᾽ ὃ τῆς ᾿Αρίας καὶ Ζραγγινῆς σατράπης, 
προδειληφὼς καὶ τοὺς ἐκ τῆς Βακτριανῆς, εἶχε πεξοὺς 

8 μὲν χιλίους πεντακοσίους, ἱππεῖς δὲ χιλίους. ἐκ δὲ. 
τῆς Ἰνδικῆς Εὔδαμος παρεγένετο usO' ἱππέων μὲν s 
πεντακοσίων, πεξῶν δὲ τριακοσίων, ἐλεφάντων δὲ 

ἑχατὸν εἴκοσι" τὰ δὲ ϑηρία ταῦτα παρέλαβε μετὰ τὴν 
᾿Δλεξάνδρου τελευτὴν δολοφονήσας Πῶρον τὸν βασιλέα. 
οἱ δὲ πάντες μετὰ τῶν σατραπῶν ἠϑροίσϑησαν πεζοὶ 

μὲν πλείους τῶν μυρίων ὀκτακισχιλίων ἑπτακοσίων, 
ἱππεῖς δὲ τετρακισχίλιοι δξακόσιοι. 

15 ᾿Επεὶ δὲ παρεγενήϑηδαν sig τὴν Σουσιανὴν πρὸς 
τοὺς περὶ τὸν Εὐμενῆ, συνήγαγον ἐκκλησίαν κοινήν, 
ἐν T πολλὴν συνέβη γενέσϑαν φιλοτιμίαν ὑπὲρ τῆς 
ἡγεμονίας. Πευκέστης μὲν γὰρ διά vs τὸ πλῆϑος τῶν ιὸ 

2 συναγωνιξομένων καὶ τὴν παρ᾽ ᾿4λεξάνδρου προαγωγὴν — 
ἑαυτὸν ᾧετο δεῖν ἔχειν τὴν τῶν πάντων ἡγεμονίαν, 

᾿᾿Αντιγένης δὲ τῶν ἀργυρασπίδων Μακεδόνων στρατη- 829 
γῶν ἔφη δεῖν δοϑῆναι τὴν ἐξουσίαν τῆς αἱρέσεως τοῖς 
μετ᾽ αὐτοῦ Μακεδόσιν, συγκαταπεπολεμηκόσιν ᾿4λεξάν- 30 
δοῳ τὴν ᾿Ασίαν καὶ γεγονόσι διὰ τὰς ἀρετὰς ἀνικήτοις. 

Εὐμενὴς δὲ φοβούμενος μὴ διὰ τὴν πρὸς ἀλλήλους 

μὰ 0 

eo 

9 "4osiag F. 4ραγγίνης X (cf. XVII 78, 4. 8 τῆς om. F. 
εἶχε! re F. 6 τριακοσίων Ἐ' (fort. recte: cf. XIX 27,2; Droysen 
Hel. 1151 p. 261 a. 4). τριακοσίων] τρισχιλίων edd. mendose. 
10 haec summa non efficitur ex singulis numeris, in quibus 
cerle quaedam corrupta sunt (cf. Droysen l.l. ἃ. 2; Niese 1. 1. 
p. 260 ἃ. 8; Kallenb. I p. 20): adde quod ni fallor lacuna 
siatuenda est; omittitur nimirum in Diodori catalogo à4ugí- 
μαχος ὃ τῆς Μεσοποταμίας σατράπης qui adduxit πεζοὺς μὲν 
(διακοσίους, ἱππεῖς δ᾽ ἑξακοσίους (cf. XIX 27, 4); quod si 
probas, peditum ratio constat, equitum summa autem apte cum 
singulis numeris congruit, modo scribas v. 6 cum cod. F 

Sfpurxoo(a. 16 καὶ διὰ F. 99 ivo μὴ X. 



Ol. 115,4: 817 ἃ. Chr. 29 

στάσιν εὐχείρωτον κατασταϑῶσιν ᾿Αντιγόνῳ, συν- 

&flovAsvsv ἕνα μὲν μὴ καϑιστᾶν ἡγεμόνα, πάντας δὲ 

τοὺς προκεκριμένους ὑπὸ τοῦ πλήϑους σατράπας καὶ 
στρατηγοὺς εἷς τὴν βασιλικὴν αὐλὴν συνιόντας xc9* 

s ἡμέραν βουλεύεσϑαι κοινῇ περὶ τῶν συμφερόντων" 

ἕἔστατο γὰρ ᾿Αλεξάνδρῳ τετελευτηκότι δκηνὴ καὶ κατὰ 4 
ταύτην ϑοόνος, πρὸς à ϑύοντες εἰώϑεισαν συνεδρεύειν 
περὶ τῶν κατεπειγόντων. πάντων δὲ διασημαινομένων 
τὸ ῥηϑὲν ὡς συμφέρον εἰρημένον συνῆγε καϑ᾽ ἡμέ- 

10 ρᾶν συνέδριον οἷόν τινος δημοχρατουμένης πόλεως. 
μετὰ δὲ ταῦτα παρελθόντων αὐτῶν sig Σοῦσα παρὰ 
τῶν ϑησαυροφυλαχούντων Εὐμενὴς ἔλαβε γρημάτων 

πλῆϑος ὅσον ἦν ἱκανὸν sig τὰς χρείας" μόνῳ γὰρ 

τούτῳ διὰ τῶν ἐπιστολῶν οἱ βασιλεῖς συνετετάχεισαν 

15 διδόναι καϑ᾽ 0, τι ἂν αὐτὸς προαιρῆται. μισϑοδοτήσας 
δὲ τοὺς Μακεδόνας sig 85 μῆνας Εὐδάμῳ τῷ τοὺς 

ἐλέφαντας καταγαγόντι τοὺς ἐκ τῆς Ἰνδικῆς ἔδωκε δια- 
κόσια τάλαντα, τῷ μὲν λόγῳ πρὸς τὰς τῶν ϑηρίων 

δαπάνας, τῷ δ᾽ ἔργῳ διὰ τῆς δωρξδᾶς ταύτης ϑεραπεύων 
80 τὸν ἄνδρα᾽ ᾧ γὰρ ἂν τῶν στασιαξόντων οὗτος προσ- 

ϑοῖτο, μεγίστην ἐποιεῖτο ῥοπήν, καταπληκτικῆς οὔδης 
τῆς τῶν ϑηρίων χρείας. τῶν δ᾽ ἄλλων δατραπῶν ἕκα- 
ὅτος ἔτρεφε τοὺς ἐκ τῆς ὑφ᾽ ἑαυτὸν χώρας συνηκολου- 
ϑηκχότας. 6 

25 Εὐμενὴς μὲν οὖν ἐν τῇ Σουσιανῇ διατρίβων &v- 
δλάμβανε τὴν δύναμιν, ᾿Δντίγονος δὲ παραχειμάδσας ἐν 

e 

6 ἔστατο libri; corr. Dind. cf. XVIII 61. 4 εἰώϑεσαν 
Dind. 8 usitatius ἐπισημαινομένων (cf. XIX 298, 1; 25,7 
Saepius). 9 an συμφερόν vog» (cf. XI 71, 1 saepius)? συνῆγε] 
συνήγετο aut συνῆλθε Scal 11 Σοῦσαι X. — X& ουνετετὸνεν. 
Gay] συνέστησαν PF; συνετετάχεσαν Dind, ἀλλα. VÀ caue 
yorr; H. 30 ἂν om. F. πρόσϑοιτο Dinà. 



80 Diodor. XIX 16 —17. 

τῇ Μεσοποταμίᾳ τὸ μὲν πρῶτον διδνοήϑη τοὺς περὶ 
τὸν Εὐμενῆ διώκειν ἐκ ποδὸς πρὶν αὐξηϑῆναι, ὡς δ᾽ 
ἤκουσε τοὺς σατράπας καὶ τὰς ust αὐτῶν δυνάμεις 

συνεληλυϑυίας τοῖς Μακεδόσιν, ἐπέσχε τὴν σπουδὴν 
καὶ τήν τὸ δύναμιν ἀνελάμβανε καὶ προσκατέγραφξ 5 
στρατιώτας" ξώρα γὰρ τὸν πόλεμον μεγάλων στρα- 
τοπέδων καὶ παρασκευῆς οὐ τῆς τυχούσης προσδεό- 

μδνον. 
16  '"4uc« δὲ τούτοις πραττομένοις Γάτταλος καὶ Πο- 

λέμων καὶ zfóxiuog, ἔτι δὲ ᾿Αἀντίπατρος καὶ Φιλώτας, 10 
ol μετὰ τῆς ᾿4λκέτου δυνάμεως ἁλόντες ἡγεμόνες, 
ἐφυλάττοντο μὲν ἔν τινι φρουρίῳ πκωϑ᾽ ὑπερβολὴν 
ὀχυρῷ, ἀκούσαντες δὲ τοὺς περὶ τὸν ᾿Αντίγονον sig 
τὰς ἄνω σατραπείας ποιεῖσθαι τὴν πορείαν, νομίξοντες 

εὔϑετον ἔχειν καιρόν, ἔπεισάν τινας τῶν τηρούντων i5 
αὐτοὺς λῦσαι, κυριδύσαντες δὲ ὅπλων ἐπέθεντο τῇ 
φυλακῇ περὶ μέσας νύκτας. αὐτοὶ μὲν οὖν ὀχτὼ τὸν 
ἀριϑμὸν ὄντες, τηρούμενον δὲ ὑπὸ στρατιωτῶν τετρα- 

κοσίων, διαφέροντες δὲ ταῖς τόλμαις καὶ ταῖς εὐχειρίαις 

διὰ τὴν μετ᾽ ᾿4λεξάνδρου στρατείαν Ξενοπείϑη μὲν τὸν 
φρούραρχον συναρπάσαντες ὑπὲρ τὸ τεῖχος ἔρριψαν, 

σταδιαῖον ἐχούδης τῆς πέτρας ὕψος, τῶν δ᾽ ἄλλων 880 

τοὺς μὲν κατασφάξαντες, τοὺς δὲ ἐκβαλόντες ἐνεπύρι- 

2 ὅαν τὰς οἱκίας. τῶν δ᾽ ἔξωϑεν καραδοκούντων προῦσ- 

ἑλάβοντο τὸν ἀριϑμὸν sig πεντήκοντα. τοῦ δὲ φρου- ss 

ρίου σίτου τε πλῆϑος καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων 
ἔχοντος ἐβουλεύοντο πότερον χρὴ μένειν καὶ χρῆσϑαι 

0 

4 τὴν σπουδὴν libri; usitatius τῆς σπουδῆς (Hertl; cf. XI 
18,5; 26,6; XIX 24,5; 26, 8 saepius) 11 ἡγεμόνες ἁλόντες E. 
c£ XVIII 45. 18 ἐχυρῷ F. 14 νομίσαντες F. — 16 αὐτοὺς 

Οζα. ΖΞ 17 οὖν om. RX. — 90 Ξενοπείϑην V. — 91 ἀπὸ τοῦ 
se£yovg F. 22 στάδιον F. 94 ἐβουλεύσαντο Y. 
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τῇ τῶν τόπων ὀχυρότητι, καραδοκοῦντας τὴν παρ᾽ Ev- 
pé&vobüg βοήϑειαν, ἢ φυγόντας τὴν ταχίστην ἀλᾶσϑαι 

κατὰ τὴν χώραν, καιροτηροῦντας τὰς μεταβολάς. γιγνο- 3 

μένης δὲ πλείονος ἀντιλογίας Ζόκιμος μὲν ἐκχωρεῖν 
5 συνεβούλευεν, οἱ δὲ περὶ τὸν ΄άτταλον οὐκ ἔφασαν 
δυνήσεσθαι κακοπαϑεῖν διὰ τὴν ἐν τοῖς δεσμοῖς γενο- 
μένην κακουχίαν. τούτων δὲ πρὸς ἀλλήλους διιστα- 
μένων ἔφϑασαν ἐκ τῶν σύνεγγυς φρουρίων συνδρα- 
μόντες στρατιῶται πεξοὶ μὲν πλείους τῶν πεντακοσίων, 

10 ἱππεῖς δὲ τετρακόσιοι, χωρὶς δὲ τούτων ἐκ τῶν ἐγχω- 

ροίων ἄλλοι παντοδαποὶ πλείους τῶν τρισχιλίων, οἵ 

στρατηγὸν ἐξ ἑαυτῶν καταστήσαντες περιεστρατοπέδευ- — 
ὅαν τὸ χωρίον. παραδόξως δὲ πάλιν αὐτῶν κατα- 4 
κλεισϑέντων Ζόκιμος μὲν κατάβασίν τινα κατανοήσας 

15 ἀφύλακτον διεπρεσβεύσατο πρὸς τὴν vtwyóvov γυ- 
ναῖκα Στρατονίκην, οὖσαν πλησίον τῶν τόπων, καὶ 
δεύτερος διὰ ταύτης ἐχπηδήδσας αὐτὸς μὲν οὐκ ἔτυχε 

πίστεως, ἀλλ᾽ εἷς φυλακὴν παρεδόϑη., ὁ δὲ συγκατα- 
βὰς αὐτῷ καϑηγησάμενος τοῖς πολεμίοις ἀνήγαγεν εἰς 

80) τὸ χωρίον οὐκ ὀλίγους καὶ κατελάβετο μίαν τῶν 
ὀρϑίων πετρῶν. οἱ δὲ περὶ τὸν Ἄτταλον πολὺ λειπό- 5 
μδνοι τοῖς πλήϑεσι διὰ τὰς ἀρετὰς ἀντείχοντο καὶ xo" 

ἡμέραν ἀγωνιξόμενοι διεκαρτέρουν" πολιορκηϑέντες δὲ 
ἐνιαυτὸν καὶ μῆνας τέσσαρας ἥλωσαν κατὰ κράτος. 

8. Ἀπ᾿ ἄρχοντος δ᾽ ᾿4ϑήνησι Ζημοκλείδου Ῥωμαῖοι 11 
μὲν ὑπάτους κατέστησαν Τάιον Ἰούνιον καὶ Κόιντον 

9 φεύγοντας F. ἀἁἀλᾶσϑαι F, suprascripto altero 4 & sec. m. 
8 γιγνομένης RX (cf. Meisterhans Gr. d. att. Inschr. p. 141) 
γενομένης F. 6θ τοῖς om. F. γεγενημένην F. 12. αὐτῶν F. 
14 μέν τινα κατάβασιν F. 16 cf. Plut. Dexa. ἃ. 98 wex- 
δλάβετο R, » ab alt. m. supra & posito. ον ὮΝ «X. Oxo eR 
Hell. II? 1 p. 264 a. 2; Reuss Hier. v. Κατὰ. Ὁ. 3S5. 



89 Diodor. XIX 17. 18. 

«μίλιον, ὀλυμπιὰς δ᾽ ὑπῆρχεν ἔχτη πρὸς ταῖς ἑκατὸν 
καὶ δέκα, καϑ᾿ ἣν ἐνίκα στάδιον Zewouévgg Μάκων. 
περὶ δὲ τούτους τοὺς καιροὺς ᾿Αντίγονος μὲν ἐκ τῆς 

ΜΜεδοποταμίας ἀναξεύξας ἧκεν sig τὴν Βαβυλωνίαν 
κἀκεῖ συνέθετο κοινοπραγίαν Σιελεύχῳ καὶ Ilí9coww ὁ 
προσλαβόμενος δὲ καὶ παρὰ τούτων στρατιώτας ἔξευξε 

πλοίοις τὸν Τίγριν ποταμὸν καὶ περαιώδας τὰς δυνά- 

μδις ὥρμησεν ἐπὶ τοὺς πολεμίους. οἱ δὲ περὶ τὸν 
Εὐμενῆ πυϑόμενοι τὰ πεπραγμένα Ξενοφίλῳ μὲν τῷ 
τὴν ἐν Σούσοις ἄκραν φυλάττοντι ἐκέλευσαν μήτε τῶν 1 
χρημάτων ᾿Αντιγόνῳ δοῦναί τι μήτ᾽ εἷς λόγους ἔρχε- 
σϑαι, αὐτοὶ δὲ τὰς δυνάμεις ἀναλαβόντες ὥρμησαν 

ἐπὶ τὸν Τίγοιν ποταμόν, ἀπέχοντα Σούσων ὁδὸν ἡμέ- 
ρας, ἡ τῆς ὀρεινῆς ἐκρεῖ τῆς ὑπὸ τῶν αὐτονόμων κατ- 
δχομένης, οὺς Οὐξίους προδαγορεύουσι, πλάτος μὲν i5 
κατὰ πολλοὺς [μὲν] τόπους τριῶν σταδίων, ἔστι δὲ 
ὅτε καὶ τεσσάρων, βάϑος δὲ κατὰ uécov τὸ ῥεῦμα 
πρὸς τὰ μεγέϑη τῶν ἐλεφάντων, καὶ φερόμενος μὲν 

ἀπὸ τῆς ὀρεινῆς ἐπὶ σταδίους ἑπτακοσίους sig τὴν 881 

᾿Ερυϑρὰν ἐξερεύγεται ϑάλασδσαν, ἔχει δὲ καὶ θαλάσσιον 30 
ἰχϑὺν πολὺν καὶ ϑηρία τῶν πελαγίων, ἃ φαίνεται 

4 μάλιστα περὶ κυνὸς ἀνατολάς. τοῦτον δὲ τὸν ποταμὸν 

προβαλόμενοι καὶ πᾶσαν τὴν παραποταμίαν ἀπὸ τῶν 

to 

il 

1l Αἰμύλιον F. — 2 Δεινομένης] verum eius nomen Afeuvo- 
σϑένην esse (cf. Paus. VI 16, 8) inscr. evincitur (Arch. Ztg. 1881 
n. 889); Demostenes Eus. (cf. Fürster Olymp. Sieger. progr. Zwick. 
1891 p. 29). 10 διεκέλευσαν F. 18 Τίγριν] i. e. Πασίτιγριν 
(cf. XVII 67, 2; Plut. Eum. 14). ὁδὸν ἡμέρας mendosum (cf. 
Ritter VI 2 p. 392; Droysen l.l. p. 266 a. 1; Kallenb. Philol. 
XXXVII p. 223 ἃ. 9); rectius τεσσάρων ἡμερῶν ὁδὸν &besse dici- 
tur XVII 67, 2. 14 5j F. ἐκρεῖ scripsi dubitanter (cf. XVII 
67, 2); ἔχει RX ἔχεται F; ἐξέρχεται Hertl. II, 2 p. 12. — 15 uis] 
dE 16 [pe] codd. omnes.  . 19 ἑπτακοσίους] ἑξακοσίους 

XVI 67, 2. ἑπιτολάς F. 28 προοσλαβόμενον V. 
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πηγῶν ἕως τῆς θαλάσσης φυλακαῖς διαλαβόντες ἀν- 

éusvov τὴν τῶν πολεμίων ἔφοδον. προσδεομένης δὲ 
τῆς φυλακῆς διὰ τὸ μῆκος στρατιωτῶν οὐχ ὀλίγων oi 

περὶ τὸν Εὐμενῆ καὶ ᾿ἀντιγένη ἠξίωσαν τὸν Πευκέ- 
5 ὅτην éx τῆς Περσίδος μεταπέμψασϑαι τοξότας μυρίους. 
ὃ δὲ τὸ μὲν πρῶτον οὐ προδεῖχεν αὐτοῖς, μεμψιμοιρῶν 5 

ἐπὶ τῷ μὴ τετευχέναι τῆς στρατηγίας, ὕστερον δὲ δοὺς 
αὑτῷ λόγον συνεχώρησεν ὅτι κρατήσαντος ᾿Δντιγόνου 
συμβήσεται καὶ τὴν δατραπείαν αὐτὸν ἀποβαλεῖν καὶ 

10 πδρὺ τοῦ σώματος κινδυνεῦσαι. ἀγωνιῶν οὖν ὑπὲρ ὁ 
αὑτοῦ καὶ τῆς στρατηγίας μᾶλλον τεύξεσϑαι νομίξων 
ὡς πλείστους ἔχων στρατιώτας προσήγαγεν, καϑάπερ 
ἠξίουν, τοξότας μυρίους. ἀπέχοντες δ᾽ ἔνιοι τῶν Περ- 

σῶν δδὸν ἡμερῶν τριάκοντα τὸ παραγγελϑὲν αὐϑημε- 
15 ρὸν ἤκουον διὰ τὸ φιλοτεχνηϑὲν περὶ τὰς φυλακάς" 

ὕπερ οὐ καλῶς ἔχει παραδραμεῖν. τῆς γὰρ Περσίδος 7 
οὔσης αὐλωνοειδοῦς καὶ σχοπὰς ἐχούσης ὑψηλὰς καὶ 
πυκνὰς ἐπὶ τούτων ἐφειστήκεισαν οἱ μέγιστον φϑεγγό- 
μᾶνον τῶν ἐγχωρίων διῃρημένων γὰρ τῶν τόπων sig 

80 φωνῆς ἀκοὴν οἱ παραλαμβάνοντες τὸ παραγγελϑὲν 

ὁμοίως ἑτέροις παρεδίδοσαν, εἶτ᾽ ἐκεῖνοι πάλιν ἄλλοις, 
ἕως slg τὸ τέρμα τῆς σατραπείας τὸ δοθὲν παραδοϑῇ. 

Τῶν δὲ περὶ τὸν Εὐμενῆ καὶ Πευκέστην ταῦτα 18 
διοικούντων ᾿Αντίγονος, ἐπειδὴ προάγων μετὰ τῆς 

35 δυνάμδως ἧκεν sig Σοῦσα τὸ βασίλειον, Σέλευκον μὲν 
ἀπέδειξε τῆς χώρας δατράπην καὶ δοὺς αὐτῷ στρατιώ- 

4 ’Αντιγένη libri. 6 Περσίδος] πατρίδος Ἐν, corr. 1. m. 
4 τετυχηκέναι Ἐ. 8 συνεχώρησεν) συνεφρόνησεν Madv. I p. 510; 
an covevónosv? Dind. 18 ἐφειστήκεσαν Dind. 19 εἰς φωνῆς 
ἀκοὴν] εἰς ἀκοῆς φωνὴν codd.; corr. Reiske eX ον. VA. CENE. 
41, 1; XX 538, 1). 20 μεταλαμβάνοντες V. Q3 τὸ aA 
SusSp.; an τὸ {μετα doOiv? moagaOo9sin Y. — 2& ποοσῦνῶν ᾿ 

Diodorus. V. 4 *$ 
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τας προσέταξε πολιορκεῖν τὴν ἄκραν ἀπευθοῦντος [δὲ] 
Ξενοφίλου τοῦ ϑησαυροφύλαχος, αὐτὸς ζδὲ μετὰ 

τῆς στρατιᾶς ἀνέξευξεν ἐπὶ τοὺς πολεμίους, οὔσης τῆς 

ὁδοῦ χαυματώδους καὶ παντελῶς ἐπικινδύνου ἕενικαῖς 

δυνάμεσι διελϑεῖν. διὸ καὶ τὰς πορείας ἠναγκάξοντο 5 

νυκτὸς ποιεῖσθαι καὶ στρατοπεδεύεσθϑαι περὶ τὸν πο- 
ταμὸν πρὶν ἥλιον ἀνατέλλειν. οὐ μὴν ἠδυνήθη ys 

κατὰ πάντα ἄϑθικτος γενέσθαι τῶν κατὰ τὴν χώραν 

κακῶν, ἀλλὰ καίπερ ἐνδεχομένως ἅπαντα πράξας 
συχνοὺς ἀπέβαλε τῶν στρατιωτῶν διὰ τὴν ὑπερβολὴν io 
τοῦ καύματος, ἅτε καὶ τῆς ὥρας οὔσης περὶ κυνὸς 

8 ἀνατολάς. ἐπεὶ δὲ παρεγενήϑη πρὸς τὸν Κοπράτην 
ποταμόν, τὰ πρὸς τὴν διάβασιν παρεδκχδυάξετο. οὗτος 
δὲ ἔκ τινος ὀρεινῆς ῥέων ἐξέπιπτεν elg τὸν Πασιτίγριν, 
ὃς ἀπεῖχε τῆς Εὐμενοῦς στρατοπεδείας σταδίους ὀγδοή- 15 
κοντα καὶ τὸ μὲν πλάτος εἶχεν ὡς ἂν τεσσάρων πλέ- 
ϑρων, ὀξὺς δὲ ὧν ἐν τῇ καταφορᾷ προδεδεῖτο πλοίων 

4 ἢ ξεύγματος. καταλαβὼν δ᾽ ὀλίγα πλοῖα κοντωτὰ 882 
διεβίβασεν ἐν τούτοις τινὰς τῶν πεξῶν, προστάξας 

τάφρον ὀρύττειν καὶ χάρακα βαλομένους ὑποδέχεσθαι so 

τὴν λοιπὴν δύναμιν. Εὐμενὴς δὲ πυϑόμενος παρὰ 
τῶν κατασκόπων τὴν ἐπιβολὴν τῶν πολεμίων, διαβὰς 
τὸ ξεῦγμα τοῦ Τίγριδος μετὰ στρατιωτῶν μὲν πεξῶν 
τετρακισχιλίων, ἱππέων δὲ χιλίων τριακοσίων κατέλαβε 
διαβεβηκότας τῶν ᾿Αἀντιγόνου πεζοὺς μὲν πλείους τῶν 530 

to 

1.9 δὲ post αὐτὸς posuit Reiske, post ἀπευϑοῦντος libri. 
8 ἄϑηκτος F. 12 ἐπιτολάς F. Κοπράτην] cf. Strab. XV 3,6. 
18 post ποταμὸν F addit: ἐπέσχε τῆς πορείας κα. 14 Πασι- 
viyow] Τίγρην F, ΤἸΙασι suprascripto ab alt. m. — 16 ὃς ἀπεῖχε 
κτλ. ingens Diodori error (cf. XIX 17,4). τῆς μὲν Eóy. στρ. RX. 
era&uobs; EX. 17 —19 προσεδεῖτο πλοίων κοντωτῶν καὶ δι- 

“ἄδασε» F. 920 βαλλομένους F. ἀποδέχεσϑαν vel προσ. Reiske. 
£8 Ζίγρετος F; cf. XIX 117,9. πεζῶν μὲν Dinà. 

ἂ 
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τρισχιλίων, ἱππεῖς δὲ τετρακοσίους καὶ τῶν εἰωϑότων 

σποράδην διαβαίνειν ἐπὶ τὰς προνομὰς οὐκ ἐλάττους 

ἑξακισχιλίων. ἄφνω δὲ προσπεσὼν τεϑορυβημένοις 5 
τοὺς μὲν ἄλλους εὐθὺς ἐτρέψατο, τῶν δὲ Μακεδόνων 

τοὺς ὑποστάντας τῇ βίᾳ καὶ τῷ πλήϑει κατισχύσας 
φυγεῖν sig τὸν ποταμὸν πάντας κατηνάγκασε. πάντων 6 
δὲ ὁρμησάντων ἐπὶ τὰ πλοῖα ταῦτα μὲν ὑπὸ τοῦ πλή- 
ϑους τῶν ἐπιβάντων κατεποντίσϑη, τῶν δὲ διανήχε- 

σϑαι τολμησάντων οἱ πλεῖστον μὲν ὑπὸ τοῦ ῥεύματος 

παρενεχϑέντες διεφϑάρησαν, ὀλίγοι δὲ διεσώϑησαν. 

ol δὲ ἄπειροι τοῦ χολυμβᾶν ὄντες τὴν αἰχμαλωσίαν 1 

τῆς ἐν τῷ ποταμῷ τελευτῆς προχρίναντες ἥλωσαν, εἰς 
τετρακισχιλίους ὄντες. ᾿Αντίγονος δὲ ϑεωρῶν τοσοῦτο 

πλῆϑος ἀπολλύμενον βοηϑῆσαι μὲν οὐκ ἴσχυσε διὰ 

τὴν τῶν πλοίων σπάνιν, ἀδύνατον δὲ εἶναι νομίξων 19 
τὴν διάβασιν ἀνέξευξεν ἐπὶ πόλεως Βαδάκης., ἣ κεῖται 
παρὰ τὸν Εὔλαιον ποταμόν. οὔσης δὲ τῆς ὁδοιπορίας 

ἐμπύρου διὰ τὸ μέγεϑος τῶν καυμάτων διεφϑάρη τὲ 
πολλὰ σώματα καὶ τὸ στρατόπεδον sig ἀϑυμίαν ἐνέπε- 

σεν. οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐν τῇ προειρημένῃ πόλει μείνας 3 
ἡμέρας τινὰς καὶ τὸ στρατόπεδον ἐκ τῆς κακοπαϑείας 

ἀναλαβὼν ἔκρινε συμφέρειν ἀναξευγνύειν εἰς ᾿Εχβά- 
τανα τῆς Μηδικῆς κἀκεῖϑεν δρμώμδνος κατακτᾶσϑαι 

τὰς ἄνω σατραπείας. οὐσῶν δ᾽ ὁδῶν δύο τῶν φερου- 
σῶν sig Μηδίαν ἑκατέρᾳ προσῆν τι δυσχερές" ἡ μὲν 

6 ἠνάγκασε F. — 8 ἐπιβατῶν RX. κατεποντίσϑησαν F. 
12 προκρίνοντες F, corr. 1. m. 18 ὄντες εἰς τετρακισχιλίους Y ; 
cf. Plut. Eum. 14. 14 ἔσχυσαν X. 16 Βαδάκης RX Βαγάδης EF; 
urbs ignota (cf. Droysen 1.1. p. 268 8.1: Niese 1.1. p. 262 a. 8 qui 
de Σολόκη cogitat (Strab. XVI 1,18). 17 Εὐδαῖον F, corr. 
i.m. 18 ἐφθάρη F. 19 εἰς ἀπορίαν ἦνϑε (ξνέπεοι Ἢ. τος 
marg. καὶ ἀϑυμίαν F. ἕπεσεν WX. 9» δομώνανον Y toic 
uevog X. 

EN 
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γὰρ ἐπὶ *KóAovog ὑπῆρχε καλὴ καὶ βασιλική, καυ- 
ματώδης δὲ καὶ μακρά, παρεχτείνουσα δχεδὸν ἐφ᾽ ἡμέ- 

ρας τεσσαράκοντα, ἡ δὲ διὰ τῶν Κοσσαίων ἐϑνῶν 
χαλεπὴ μὲν καὶ στενὴ καὶ παράκρημνος καὶ διὰ πο- 
λεμίας, ἔτι δὲ τῶν ἀναγχαίων σπανίξουσα, σύντομος s 

8 δὲ xol κατεψυγμένη. οὐ ῥάδιον δ᾽ ἐστὶ ταύτην παρ- 
ελϑεῖν στρατόπεδον ἄνευ τοῦ πεῖσαι τοὺς τὴν ὀρεινὴν 
οἰκοῦντας βαρβάρους" αὐτόνομοι γὰρ ὄντες ἐκ παλαιῶν 
χρόνων κατοικοῦσιν ἐν σπηλαίοις, προσφέρονται δὲ 
βαλάνους καὶ μύκητας, ἔτι δὲ τεταριχευμένα κρέα τῶν 1 

ἀγρίων ξῴων. τούτους ᾿Αντίγονος πεῖσαι μὲν ἢ δωρο- 
δοχεῖν ἀγεννὲς ἡγεῖτο, τηλικαύτης αὐτῷ δυνάμεως 

συνακολουϑούσης, προχειρισάμενος δὲ τῶν πελταστῶν 

τοὺς ἐπιδσημοτάτους καὶ τοὺς τοξότας καὶ τοὺς σφεν- 

δονήτας καὶ τοὺς ἄλλους ψιλοὺς εἷς δύο μέρη διελό- i 

μενος τοὺς μὲν Νεάρχῳ παρέδωκε, προστάξας προάγειν 338 
καὶ τὰ στενὰ καὶ τὰς δυσχωρίας προκαταλαμβάνεσϑαι. 

τοὺς δὲ ἄλλους παρ᾽ ὅλην τὴν ὁδὸν τάξας αὐτὸς μὲν 
μετὰ τῆς φάλαγγος προῆγεν, ἐπὶ δὲ τῆς οὐραγίας ἔταξε 

5 Πίϑωνα. οἱ μὲν οὖν μετὰ Nedoyov προαποσταλέντες io 
ὀλίγας μὲν δκοπὰς προκατελάβοντο, τῶν δὲ πολλῶν 

καὶ μάλιστα ἀναγκαίων τόπων ὑστερήδαντες συχνοὺς 

[s 

1 ἐπὶ "Κόλωνος) ἐπικολωνος ER (s. 8.) ἐπὶ κολῶνος X ἐπὶ 
κάλωνος Εἰ, suprascripto o ab alt. m.: subest haud dubie urbis 
nomen ἃ qua appellata Καλλωνῖτις (Pol. V 54, 7) vel Χαλωνῖετις 
regio (Strab. XVI 1,1; Isid. Char. GGM. I p. 248) id quod iam 
viderunt Heiskeus et Madvigius I p. 180 a. 2 (cf. Droysen p. 269 
ἃ. 1; Niese p. 262 a. 4); nec tamen constat de urbis nomine (eig 
τοὺς Κέλωνας XVII 110, 4; Καλλώνη Kiep. in mappa imp. Pers.); 
cf. quae de hac via Mordtmannus exponit SBA München 
1876 p. 3606qq. 8. Κοσσέων RX; cf. XVII 59, 8; 111, 4. 
4 ore»), παράκρημνος δὲ xol F. ὅ ἔτι --- σπανίξζουσα om. F. 
6 σεεώϑεῶν F; δὲ cf. ἱπῖτα 8 8. 11 τούτους μὲν οὖν Ἐ. 12 τηλι- 

χαύτῃ»ἤν δύναμεν αὐτῷ συνακολουϑοῦσαν ἔχων Y. λὰ ἐπισήμους Y. 



σι 

10 

1 σι 

20 

OL 116, 1: 316 a. Chr. 31 

ἀπέβαλον καὶ μόλις διεξέπεσαν ἐπικειμένων τῶν βαρ- 

βάρων. οἱ δὲ περὶ τὸν ᾿Δἀντίγονον ἐπειδή ποϑ᾽ ἦἧχον 
ἐπὶ τὰς δυσχωρίας, ἀβοηϑήτοις κινδύνοις περιέπιπτον. 

οἱ γὰρ ἐγχώριοι. τῶν τόπων ἔμπειροι καϑεστῶτες καὶ 

τοὺς κρημνοὺς προκχατειληφότες ἐπεκύλιον τοῖς ὁδοι- 

ποροῦσι πέτρας συνεχεῖς καὶ μεγάλας" ἅμα δὲ καὶ τοῖς 

τόξοις πυχνοῖς χρώμενον κατετίτρωσκον τοὺς μήτε 

ἀμύνασϑαι μήτ᾽ ἐκκλῖναι τὰ βέλη δυναμένους διὰ τὴν 
δυσχωρίαν τῶν τόπων. κρημνώδους δ᾽ οὔσης καὶ 

δυσβάτου τῆς ὁδοῦ συνέβαινε τούς τε ἐλέφαντας καὶ 

τοὺς ἱππεῖς, ἔτι δὲ τοὺς ἐν τοῖς βαρέσιν ὅπλοις κιν- 

δυνεύειν ἅμα καὶ πονεῖν, ἀδυνατοῦντας ἑαυτοῖς βοηϑῆ- 

όαι. εἷς τοιαύτην δ᾽ ἀμηχανίαν συγκλεισϑεὶς ᾿ἀντίγονος 

μετεμέλετο μὲν ἐπὶ τῷ μὴ πεισϑῆναι τοῖς πεοὶ Πί- 

€9ov«, συμβουλεύουσι χρημάτων πρίασϑαι τὴν sdo- 

οδον᾽ οὐ μὴν ἀλλὰ πολλοὺς ἀποβαλὼν καὶ τοῖς ὅλοις 

κινδυνεύσας διεσώϑη μόγις ἐνναταῖος sig τὴν oixov- 

μένην τῆς Μηδίας. τὸ δὲ στρατόπεδον διὰ τὴν συν- 20 

ἔχειαν τῶν κακῶν καὶ τὴν ὑπερβολὴν τῆς κακοπαϑίας 

ἐν αἰτίαις εἶχε τὸν ᾿ἀντίγονον, ὥστε φωνὰς προΐεσϑαι 

δυσχερεῖς" ἐν ἡμέραις γὰρ τεσσαράκοντα τρισὶ μεγάλοις 
ἀτυχήμασι περιεπεπτώκειδαν. οὐ μὴν ἀλλὰ φιλαν- 

ϑρώπως ὁμιλήσας τοῖς στρατιώταις ὃ ᾿Αντίγονος (xai? 

καταδχευασάμενος δαψιλῆ χορηγίαν πάντων τῶν ἐπι- 

1 μόλις διεξέπεσαν codd. 9 ποϑὲν X. 8 ἐπὶ] εἰς F, 
qui post δυσχωρίας addit προκαταλαβέσϑαι, punctis ab 2. m. 
suprapositis. — 8 éyxAivat F. 9.10 κρημνώδους --- συνέβαινε 
καὶ τοῦ κρημνώδους συνέβαινε FE. 16 τοῖς ἄλλοις RX. 
17 διεσώϑη μόγις] προσεπεξῆλϑε μόλις F. 19 κακοπαϑίας RX 
(ilem p. 88, v. 1). 20 ἐν αἰτίαις] ἐναντίον X. 91 ἐν ἡμέραις γὰρ 

e 

οὐχ ὅλαις τεσσαράκοντα F; τρισὶ suprascr. ἃ. vo. ἋΣ mw 
πεπτωκώς F, corr. 2. m.; περιεπεπτώχκεσαν ὰ. Δ C) 
add. Dind. 
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τηδείων ἀνέλαβε τὴν δύναμιν ἐκ τῆς κακοπαϑίας. 
2 Πίϑωνα δ᾽ ἐξαπέστειλε κελεύσας περιδλϑεῖν πᾶσαν τὴν 
Μηδίαν καὶ συνάγειν dg πλείστους ἱππεῖς τὸ καὶ πο- 

8 λεμιστὰς ἵππους, ἔτι δὲ ὑποξυγίων πλῆϑος. τῆς δὲ 

χώρας ταύτης ἀεὶ τετραπόδων γεμούδης ῥᾳδίως τὸ 

παραγγελϑὲν συντελέσας ὁ Πίϑων ἧκεν ἄγων ἱππεῖς 
μὲν δισχιλίους, ἵππους δὲ σὺν ταῖς κατασκευαῖς 

πλείους χιλίων, τῶν δ᾽ ὑποξυγίων τοσοῦτον ἀριϑμὸν 

ὥστε δύνασϑαι καϑοπλίδαι πᾶν τὸ στρατόπεδον, καὶ 

P» 

21 

b9 

προσέτι τάλαντα πεντακόσια τῶν βασιλικῶν χρημάτων. 

ὁ δ᾽ Avtíyovog τοὺς μὲν ἱππεῖς sig τάξεις κατέστησε, 

τοὺς δ᾽ ἵππους τοῖς ἀπολωλεκόσι διαδοὺς καὶ τὸ πλῆ- 

ϑος τῶν ὑποξυγίων διαχαριδάμενος ἀνεχτήσατο τὴν 

παρὰ τῶν στρατιωτῶν εὔνοιαν. 
Οἱ δὲ περὶ τὸν Εὐμενῆ σατράπαι καὶ στρατηγοὶ 

πυϑόμενοι τοὺς πολεμίους ἐν τῇ Μηδίᾳ στρατοπε- 
δεύειν, διέστησαν πρὸς ἀλλήλους: Εὐμενὴς μὲν γὰρ 

καὶ ᾿Αντιγένης ὃ τῶν ἀργυρασπίδων ἡγούμενος καὶ 884 
πάντες οἱ τὴν ἀπὸ ϑαλάσδσης ἀνάβασιν πεποιημένοι 
πάλιν dovro δεῖν ἐπὶ θάλατταν καταβαίνειν, οἱ δ᾽ 
ἐκ τῶν ἄνω δατραπειῶν καταβεβηκότες ἀγωνιῶντες 

ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἔφασαν δεῖν ἀντέχεσθαι τῶν ἄνω 
τόπων. αὐξομένης δὲ τῆς διαφορᾶς Εὐμενὴς δρῶν ὅτι 
διαιρεϑέντος τοῦ στρατοπέδου κατ᾽ ἰδίαν ἑκάτερον τῶν 

μερῶν οὐκ ἀξιόμαχόν ἐστι, συνεχώρηδε τοῖς κατα- 

8 Μηδίαν] σατραπείαν F. συναγαγεῖν Ἐ. 4 ἕτι-- πλῆϑος 
om. F. 9 καϑοπλίσαι suspectum; parum probabilis Droyseni 
explicatio (p. 271 8.1); καϑιππίσαι Reiske; rectius Madvigius 
(I p. 610) καταπλουτίσαι (i.e. ἐμπλῆσαι ὠφελείας XIX 79, 6) vel 
καταπλουτῆσαι (cf. Phot. 41; Kallenb. Philol. XXXVI p. 638). 
19 zoig δὲ rovg ἵππους ἀπολωλεκόσι F. 17 ἀπ’ ἀλλήλων YF, 

corr. 2 m. in marg. 920 ϑάλασσαν WV. 9X3 ἄνωϑεν KV. 99 ἀντ- 
pasar FE. ἐνέχεσθαι Ε. 94 ἑκατέρων V. 95 ἀξνόμαγος Xe € . 

20 
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- βεβηκόσι σατράπαις. ἀναξεύξαντες οὖν ἀπὸ τοῦ Ila- 
σιτίγριος προῆγον τῆς Περσίδος εἷς Περσέπολιν τὸ 

βασίλεδιον, οὔσης τῆς ὁδοιπορίας ἡμερῶν δεἴχοσι καὶ 

τεσσάρων, ἧς ἦν ἡ πρώτη μὲν ἕως τῆς καλουμένης 
6 Κλίμακος κοίλη, καυματώδης δὲ καὶ σπανίξουσα τῶν 

ἐπιτηδείων, ἡ λοιπὴ δὲ μετέωρος καὶ τὸν ἀέρα παντε- 
λῶς ὑγιεινὸν ἔχουσα καὶ πλήρης τῶν ἐπετείων καρ- 

πῶν" αὐλῶνάς vs γὰρ εἶχε πυχνοὺς καὶ συσχίους καὶ 3 
παραδείσῳν φυτείας ποικίλας, ἔτι δὲ παντοδαπῶν δέν- 

10 ὅρων φυσικὰς συναγκίας καὶ δύδεις ὑδάτων, ὥστε 

τοὺς ὁδοιποροῦντας μετὰ πολλῆς τέρψεδως ἐνδιατρίβειν 

τόποις ἡδίστοις πρὸς ἀνάπαυσιν. ἦν δὲ καὶ λείας 

παντοδαπῆς πλῆϑος, ἣν μεταπεμπόμενος Πευκέστης 

παρὰ τῶν ἐγχωρίων διεδίδου δαψιλῆ τοῖς στρατιώταις, 
16 ἐκκαλούμενος αὐτῶν τὴν εὔνοιαν. κατοικοῦσι δὲ ταύ- 4 

την τὴν χώραν τῶν Περσῶν οἱ μαχιμώτατοι, πάντες 

ὄντες τοξόται καὶ σφενδονῆται, πολυανθρωπίᾳ vs πολὺ 
διαφέρειν συμβαίνει τὴν χώραν ταύτην τῶν ἄλλων 

σατραπειῶν. ὡς δέ ποϑ᾽ ἦχον sig Περσέπολιν τὸ βα- 22 
40 σίλειον, Πευκέστης μέν, ὧν ταύτης τῆς χώρας στρα- 

τηγός, ϑυσίαν ἐπετέλδοε μεγαλοπρεπῆ τοῖς ϑεοῖς καὶ 
᾿4λεξάνδρῳ καὶ Φιλίππῳ, μεταπεμψάμδνος δὲ ἐξ ὅλης 

σχεδὸν τῆς Περσίδος ἱερείων καὶ τῶν ἄλλων τῶν εἷς 

δὐωχίαν καὶ πανήγυριν χρησίμων πλῆϑος εἱστίασε τὴν 
35 δύναμιν. ἐπλήρωσε δὲ τῆς τῶν πανηγυριξόντων ϑυσίας 5 

κύκλους τέσσαρας ἐντὸς ἀλλήλων ὄντας καὶ περιεχο- 

1 οὖν} γὰρ F. ὅ καυματώδης τε καὶ F. 4 ἐπετείω» 
ἐφεστίων 10 φυτικὰς Madv. I p. 610 (at cf. V 19, 2. 8). 
συναγκίας codd.; in cod. R adn. 2. m. ovvegslag. δύσεις 
φύσεις codd.; corr. Rhod. et Reiske (vel χύσεις ; βλύσεις Scal. 
15 ταύτην αὐτῶν τὴν χώραν F. 19 πο V. ὯΔ «ts wies9R 
ταύτης ὦ» στρατηγός EF (cf. XIX "9, 5). CouxoSatts «dV στο. 

edd. ^ 26 κύκλος X. ἐντὸς. ἑνὸς woX ἐκτὸς Weiske. 
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μένους ὑφ᾽ ἑνὸς τοῦ μεγίστου: εἶναι δὲ συνέβαινε. 
τοῦ μὲν ἐκτὸς τὴν περίμετρον δέκα σταδίων, ἣν ἀν- 
δπηλήρουν οἵ τὲ μισϑοφόροι καὶ συμμάχων τὸ πλῆϑος, 
τοῦ δὲ δευτέρου σταδίων ὀκτώ, καϑ᾽ ὃν ὑπῆρχον ot 
τε ἀργυράσπιδες Μακεδόνες καὶ τῶν ἑταίρων οἱ μετ᾽ 5 
᾿Δλεξάνδρου στρατεύσαντες, τοῦ δ᾽ ἑξῆς τὴν μὲν περυ- 

φέρειαν σταδίων τεσσάρων, τὸν δὲ τόπον ἀναπληροῦ- 
σϑαι κατακειμένων τῶν vs δευτέρων ἡγεμόνων καὶ 

τῶν ἔξω τάξεως [καὶ] φίλων καὶ στρατηγῶν καὶ τῶν 
ἱππέων τοῦ δ᾽ ἐπὶ πᾶσιν, ὄντος δυεῖν σταδίων, Ów- 1 

διλήφειδαν τὰς κλισίας οἵ τε στρατηγοὶ καὶ οἱ τὰς 
ἱππαρχίας ἔχοντες, ἔτι δὲ τῶν Περσῶν οἱ μάλιστα 
τιμώμενοι. ἐν μέσῳ δὲ τούτων ὑπῆρχον βωμοὶ ϑεῶν 
καὶ ᾿4λεξάνδρου καὶ Φιλίππου. καὶ τὰς μὲν κλισίας 886 

συνέβαινεν ἐκ φυλλάδος κατεσκευάσϑαι., κεκαλυμμένας 15 

αὐλαίαις καὶ παντοδαποῖς περιστρώμαδι, χορηγούσης 

τῆς Περσίδος δαψιλῆ πάντα τὰ πρὸς τρυφὴν καὶ ἀπό- 
λαυσιν, διεστηκέναι δὲ τοὺς κύχλους ἀπ᾽ ἀλλήλων ἐπὶ 
τοσοῦτον ὥστε μηδὲν μὲν παρενοχλεῖσϑαι τοὺς ἑστιω- 

28 μένους, πλησίον δ᾽ εἷναι πάσας τὰς παρασκευάς. πάν- so 

τῶν δὲ κατὰ τρόπον ὑπηρετουμένων ἐπεσημαίνετο τὸ 

πλῆϑος τὴν τοῦ Πευκέστου προϑυμίαν καὶ φανερὸς 

ἦν ἐπιδεδωκὼς πολὺ πρὸς εὔνοιαν. ἃ δὴ ϑεωρῶν Εὐ- 
μδνὴς καὶ συλλογιξόμενος τὸν Πευκέστην πολιτεύεσθαι 

πρὸς τὸ πλῆϑος τῆς στρατηγέας ὀρεγόμενον, ἐπλάσατο 535 

ψευδεῖς ἐπιστολάς, διὰ δὲ τούτων τούς v5 στρατιώτας 

e 

2 τοὺς μὲν ἐκτὸς F. ἣν ἀνεπλήρουν] ἀνεπλήρουν δὲ F. 
6 ἑτέρων X. 6θ τοὺς δ᾽ ἑξῆς F. 9 [xol] del. Madv. I p. ὅ10 
(cf. Droysen Hell. II* 1 p. 272). 10 ὄντος ἐντὸς δυοῖν ov. F. 
δϑιειλήφεσαν Dind. — 11 καὶ τὰς ἱππαρχίας F. 19 μηδὲν uiv 
π-αρσφοζίδζσθαε rovg ἑστιωμένους)] μηδένα ἐμπαρενοχλεῖσϑαι τῶν 
ἐσεεωωένων F. 99 φανερὸν ἦν ἐπιδεδωχὸς ἈΧ. 90 ἐπλάδοσυτο Y, 
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εὐθαρσεῖς πρὸς τὰς μάχας κατεσχεύασεν καὶ τοῦ Πευ- 

κέστου τὸν ὄγκον καὶ τὸ πρόσχημα ταπεινώδας ἑαυτὸν 
εἷς ὕψος ἤγαγε καὶ προσδοκίαν ἐλπίδων ἀγαϑῶν παρὰ 
τοῖς πλήϑεσιν. ἦν δ᾽ ὃ νοῦς τῶν γεγραμμένων ὅτι 3 

5 τὸ μὲν ᾿4λεξάνδρου παιδίον Ὀλυμπιὰς παραλαβοῦσα 

κεκόμισται καὶ τὴν Μακεδονίας βασιλείαν κυρίως. &v- 

αιρεϑέντος Κασάνδρου, Πολυπέρχων δὲ διαβέβηκεν sic 
"ouv πρὸς ᾿ἀντίγονον ἔχων τῆς βασιλικῆς δυνάμεως 
τὴν κρατίστην καὶ τοὺς ἐλέφαντας. ἔστι δὲ προσάγων 

19 ἤδη περὶ Καππαδοχίαν. ἡ δ᾽ ἐπιστολὴ Συρίοις γε- 
γραμμένη γράμμασιν ἀπέσταλτο παρὰ Ὀρόντου τοῦ 

σατραπείαν μὲν ἔχοντος ᾿Δρμενίας, φέλου δὲ ὄντος 
Πευκέστῃ. πιστευϑείσης δὲ τῆς ἐπιστολῆς διὰ τὴν 
συνήϑειαν τὴν προὐπάρχουσαν τοῖς σατράπαις ὃ μὲν 

16 Εὐμενὴς ἐκέλευσε περιενεγκεῖν καὶ δεῖξαι τοῖς τϑ ἡγε- 
μόσι καὶ τῶν ἄλλων στρατιωτῶν τοῖς πλείστοις, τὸ δὲ 

στρατόπεδον ἅπαν μετετέθη ταῖς διανοίαις καὶ πάντες 

ἀπέβλεπον πρὸς τὰς Εὐμενοῦς ἐλπίδας, ὡς τούτου 

δυνησομένου καὶ προάγειν διὰ τῶν βασιλέων o)g ἂν 
40 βούληται καὶ δίκας λαβεῖν παρὰ τῶν ἀδικούντων. 

μετὰ δὲ τὴν εὐωχίαν Εὐμενὴς βουλόμενος καταπλήξα- 

σϑαι τοὺς ἀπειϑοῦντας ἢ στρατηγίας ὀρεγομένους παρ- 
ἤγαγεν slg κρίσιν Σιβύρτιον, ὃς ἦν τῆς μὲν ᾿Δραχωσίας 

σατράπης, Πευκέστου δὲ μάλιστα φίλος, ἔλαϑε δὲ αὐ- 
385 τὸν τῶν ἱππέων τινὰς ἀποστείλας sig ᾿Δραχώτας" καὶ 

τὰς ἀποσχδυὰς κελεύσας παρελέσθαι εἷς τηλικούτους 

περιέστησε χινδύνους ὥστε, sl μὴ λαϑὼν διέδρα, 

1 κατασκευάσαι F, corr. 2. m. 8 ἤγαγε] ἦρε Cobet p. 361 
(at cf. XIX 48,6; 61,5). 9 δὲ] τε Βα. προσάγων RX; προάγων 
F, suprascr. ab alt. m. c. 11 τοῦ om. RX; in cod, V eoi s. 
98 Σιβύριτον X Σιβήρυτον F; cf. ANY ὃ. Ὁ waegyos, — & «Aes 
udáura X. — 25 Ἁραχώτους X. 

9 

P» 
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24 ϑανάτῳ περιέπεσεν ἂν ὑπὸ vob πλήϑους. τούτῳ δὲ 

bh9 

e 

ὃν 

σι 

τῷ τρόπῳ τοὺς μὲν ἄλλους καταπληξάμενος, ἑαυτῷ δ᾽ 
ὄγκον καὶ πρόδχημα μέγα περιποιήδας μετεβάλετο 
πάλιν καὶ τὸν Πευκέστην λόγοις φιλανθρώποις καὶ 

μεγάλαις ἐπαγγδλίαις προσαγαγόμενος εὔνουν ἑαυτῷ 

x«l πρόϑυμον κατεσχϑύαδεν sig τὸ τοῖς βασιλεῦσι συν- 
αγωνίξεσϑαι. σπεύδων δὲ καὶ παρὰ τῶν ἄλλων σατρα- 880 
πῶν καὶ στρατηγῶν ὥσπερ ὅμηρα λαβεῖν τοῦ μὴ κατα- 
λείψειν αὐτόν, προδεποιήϑη χρημάτων σπανίξειν καὶ 
παρεκάλεσεν ἕχαστον κατὰ δύναμιν δανεῖσαι τοῖς βα- 
σιλεῦσι. λαβὼν δὲ παρ᾽ ὧν ἐδόκει συμφέρειν ἦγε- 
μόνων τετραχόδια τάλαντα τοὺς πρότερον ὑπόπτους 
ὄντας ἐπιβουλεύειν ἢ καταλείψειν πιστοτάτους φύλακας 

ἔσχε τοῦ σώματος καὶ συναγωνιστάς. 
Θύτως δὲ αὐτοῦ περὶ τούτων πρὸς τὸ μέλλον 

στρατηγοῦντος Txóv τινες ἐκ Μηδίας ἀπαγγέλλοντες 
ὅτι μετὰ τῆς δυνάμεως ᾿Αντίγονος τὴν ἀνάξευξιν ἐπὶ 
τῆς Περσίδος εἴη πεποιημένος. ἃ δὴ πυϑόμενος καὶ 
αὐτὸς ἀνέξευξε, διεγνωκὼς ἀπαντᾶν τοῖς πολεμίοις καὶ 
διακινδυνεύδιν. κατὰ δὲ τὴν ὁδοιπορίαν δευτεραῖος 

ϑυσίαν ἐπετέλεσε τοῖς ϑεοῖς καὶ τὴν δύναμιν δὐωχήσας 

πολυτελῶς τὰ μὲν πλήϑη πρὸς εὔνοιαν προεκαλέσατο, 
αὐτὸς δὲ κατὰ τὴν μέθην συμπεριενεχϑεὶς τῶν παρα- 
ληφϑέντων τοῖς εἷς τὸ πίνειν δρμήσασιν ἐνέπεσεν sic 
ἀρρωστίαν. διόπερ ἡμέρας τινὰς ἐπέδχδ τῆς πορείας, 
καταβαρούμενος ὑπὸ τοῦ πάϑους᾽ ἡ δὲ δύναμις ἐν 

ἀϑυμίᾳ καϑειστήκει, τῶν μὲν πολεμίων προσδοκωμένων 

ὅ εὔνουν ἑαυτῷ κατεσκεύασε καὶ πρόϑυμον F. 18 κατα- 
λεῖψφαι F. — 15 οὔτω F. 18 οἴη] ἧκε F. ἃ δὴ] ἤδη F. 

ZI “ἐπεεεάέσας F. 22 προσεκαλέσατο ΧΕ. 286 iv τῇ ἀϑυ- 
et ΚΖ. 
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ταχέως συνάψειν, τοῦ δ᾽ ἱκανωτάτου τῶν στρατηγῶν 
ὑπὸ τῆς νόσου πιεξουμένου. οὐ μὴν ἀλλὰ τοῦ πάϑους 6 

κρυϑέντος ἐπειδὴ βραχέως αὑτὸν προσανέλαβε, προῆγε 
μετὰ τῆς δυνάμεως ἀφηγουμένου Πευκέστου καὶ ᾿άντι- 

5 γένους, αὐτὸς δὲ φορίῳ κομιξόμενος ἐπηκολούϑει τοῖς 

οὐραγοῦσιν, ὕπως μὴ διὰ τὸν ϑόρυβον καὶ τὴν στενο- 
χωρίαν παρενοχλοῖτο. 

Ὡς δ᾽ ἡμέρας ὁδὸν ἀπέσχον ἀπ᾽ ἀλλήλων τὰ στρα- 2ὅ 
τόπεδα, κατασκόπους ἔπεμψαν ἀμφότεροι καὶ μαϑόντες 

10 τὰ πλήϑη καὶ τὰς προαιρέσεις τῶν πολεμίων παρ- 

εὐχευάσαντο μὲν πρὸς τὸν κίνδυνον, διελύθησαν δὲ 
χωρὶς μάχης" προβεβλημένοι γὰρ ἀμφότεροι ποταμόν 3 
τυνὰ καὶ χαράδραν ἐξέταξαν μὲν τὰς δυνάμεις. διὰ δὲ 
τὰς τῶν τόπων δυσχωρίας ovx ἠδυνήϑησαν διαγωνί- 

15 σασϑαι. καταστρατοπεδεύσαντες δ᾽ ἀλλήλων ἀπὸ στα- 
δίων τριῶν ἐπὶ μὲν ἡμέρας τέσσαρας ἀκροβολιξόμενοι 

καὶ προνομδύοντες τὴν χώραν διετέλεσαν, πάντων 

σπανίξοντες, τῇ πέμπτῃ δ᾽ ᾿Αντίγονος πρεσβευτὰς ἐξ- 
απέστειλε πρός v5 τοὺς σατράπας καὶ τοὺς Μακεδόνας, 

:0 ἀξιῶν Εὐμενεῖ μὲν μὴ προσέχειν, ἑαυτῷ δὲ πιστεύειν" 
συγχωρήσειν γὰρ ἔφη τοῖς μὲν σατράπαις ἔχειν τὰς 8 
ἰδίας σατραπείας, τῶν δὲ ἄλλων τοῖς μὲν χώραν πολ- 

λὴν δώσειν, τοὺς δὲ sig τὰς πατρίδας ἀποστελεῖν μετὰ 

τιμῆς καὶ δωρεῶν, τοὺς δὲ στρατεύεσθαι βουλομένους 

86 διανεμεῖν εἷς τὰς ἑκάστῳ καθηκούσας τάξεις. τῶν δὲ 4 

Μακεδόνων οὐ προσεχόντων τοῖς λόγοις, ἀλλὰ καὶ 
προσαπειλούντων τοῖς πρεσβευταῖς Εὐμενὴς παρελθὼν 

9 πιεξζομένου F. 8 αὐτὸν X. ὅ φορείῳ F; ἐν φορείῳ 
Plut. Eum. 14. 6 ϑυραγοῦσιν X. 4 παρενοχλεῖτο 
18 δὲ F. 19 τὰ om. F. 290 πιστεῦσαι Ε. 91 cvqqeoosts €. 
98 ἀποστέλλειν F. 98 διανέμειν ori, corr, Ness, τῶν Mus 
δόνων δὲ F. 26 καὶ om. EF. 
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ἐπήνεσέν vs αὐτοὺς καὶ λόγον sims τῶν παραδεδομέ- 
vov μὲν καὶ παλαιῶν, οὐκ ἀνοίχειον δὲ τῆς περι- 

6 στάσεως. ἔφη γὰρ ἐρασϑέντα λέοντα παρϑένου δια-881 
λεχϑῆναι τῷ πατρὶ τῆς κόρης ὑπὲρ τοῦ γάμου, τὸν 

δὲ πατέρα λέγειν ὡς ἕτοιμος μέν ἐστιν αὐτῷ δοῦναι, 5 
δεδοικέναι δὲ τοὺς ὄνυχας καὶ τοὺς ὀδόντας. μήποτε 

γήμας καὶ παροξυνϑεὶς διά τινα αἰτίαν προδενέγχηται 

6 τῇ παρϑένῳ ϑηριωδῶς. τοῦ δὲ λέοντος ἐξελόντος τούς 

τὸ ὄνυχας καὶ τοὺς ὀδόντας τὸν πατέρα, ϑεωρήσαντα 
πάντα δι᾽ ὧν ἦν φοβερὸς ἀποβεβληκότα, τύπτοντα τῷ 1 
ξύλῳ ῥοδίως ἀποκτεῖναι. τὸ παραπλήσιον οὖν ποιεῖν 

7 χαὶ τὸν ᾿Αντίγονον" μέχρι τούτου γὰρ ποιεῖσϑαι τὰς 

ἐπαγγελίας ἕως ἂν τῆς δυνάμεως κυριεύσῃ καὶ κολάσῃ 

τηνικαῦτα τοὺς ἀφηγουμένους. ἐπισημαινομένου δὲ τοῦ 
πλήϑους ὡς ὀρθῶς λέγοντος τότε μὲν ἔλυσε τὴν Éx- w 

26 χλησίαν᾽ νυκτὸς δὲ ἐπιγενομένης ἧκόν τινὲς ηὐτομολη- 
κότες μὲν ἐκ τῆς ᾿Δντιγόνου στρατοπεδείας, λέγοντες 

δ᾽ ὅτι παρήγγειλε τοῖς στρατιώταις ᾿Αντίγονος ἀναξευγ- 

visu περὶ δευτέραν φυλαχήν. ὁ δ᾽ Εὐμενὴς συλλο- 
γιξόμενος ἀληθῶς ὑπέλαβε τοὺς πολεμίους ἀποχωρήδειν 30 

εἷς τὴν Γαβηνήν᾽ αὕτη γὰρ ἀπέχουδα τριῶν ἡμερῶν 

ὁδὸν ἀκέραιος ἦν καὶ πλήρης καρπῶν καὶ χορτασμάτων 

καὶ καϑόλου τῶν δυναμένων χορηγῆσαι τὰ ἐπιτήδεια 

t? 

1 τὸν παραδεδομένον μὲν καὶ παλαιὸν RX. 8 ἐρα- 
σϑῆναι F. 0 δέδοικε F. — 8 ci» πάρϑενον RX. ἀφελόντος 
τοὺς ὄνυχας καὶ τοὺς ὀδόντας ἐξελόντος F. 10 φοβερὸς ἦν FK. 
ἅπτοντα X. 12 μέχρι γὰρ τούτου F. 14 τηνικαῦτα om. RX. 
15 διέλυσε F. 18 παρήγγελκε F. ἀναζεύξειν F. — 20 ὑπ- 
ἐβαλε libri; corr. Rhod. 22] sig om. X. ἵΓαβηνήν»] ita RX 
semper (cf. XIX 84, 7); item οἱ Γαβηνοί (Plut. Eum. 16) et 
Γάβηνα urbs (Ptol. VI 2,13); Γαβιηνή F semper sicut Polyaenus 
JV 6, 18; Ταβιανή Strab. XVI 1,18; cf. Droysen 1.1. p. 278 8. 1; 

Niese Ll p.265 28.8. αὐτὴ ΒΞ 929 καὶ om. Y. 
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μδγάλαις δυνάμεσι δαψιλῶς. πρὸς δὲ τούτοις τοῖς 3 

ἀγαθοῖς ὃ τόπος αὐτὸς συνήργει, ποταμοὺς ἔχων καὶ 

χαράδρας δυσεξόδους.᾿ σπεύδων οὖν φϑάσαι τοὺς πο- 

λεμίους τὸ ὅμοιον ἔπραξε. τῶν μὲν μισϑοφόρων τινὰς 
χρήμασι πείσας ἐξέπεμψεν ὡς αὐτομόλους, συντάξας 

λέγειν ὅτι διέγνωκεν Εὐμενὴς νυχτὸς ἐπιτίϑεσϑαι τῷ 
χάρακι αὐτὸς δὲ τὴν μὲν ἀποσχευὴν προαπέστειλε, 

τοῖς δὲ στρατιώταις παρήγγειλε τὴν ταχίστην δειπνο- 

ποιησαμένοις ἀναξευγνύειν. ὧν ἁπάντων ὀξέως συν- 4 

10 τελεσϑέντων ᾿Αντίγονος ἀχούσας τῶν αὐτομόλων ὅτι 

μάχεσθαι νυχτὸς διδεγνώχασιν οἱ πολέμιοι, τῆς μὲν 

πορείας ἀπέδχετο, διέτασόσε δὲ τὴν δύναμιν sig τὸν 
κίνδυνον. τοῦ δὲ περὶ ταῦτα ϑορυβουμένου καὶ περὶ 5 
τοῦ μέλλοντος ἀγωνιῶντος ἔλαϑον οἱ περὶ τὸν Εὐμενῆ 

προλαβόντες καὶ τὴν ὁδοιπορίαν ποιούμενοι κατὰ τάχος 
εἷς τὴν Γαβηνήν. ὃ δ᾽ Avv(yovos μέχρι μέν τινος ἐν 
τοῖς ὅπλοις συνεῖχε τὴν δύναμιν, ὡς δὲ παρὰ τῶν 

κατασκόπων ἐπύϑετο τὴν ἀποχώρησιν τῶν ἐναντίων, 
γνοὺς αὑτὸν κατεστρατηγημένον οὐδὲν ἧττον ἀντείχετο 

τῆς αὐτῆς προαιρέσεως. παραγγείλας οὖν τοῖς στρατιώ- 6 

ταῖς ἀναξευγνύειν, προῆγε σύντονον τὴν πορείαν ποιού- 

μδνος καὶ διωγμῷ παραπλήσιον. προέχοντος δ᾽ Εὐμε- 
νοῦς δύο φυλακὰς ὁρῶν ὅτι καταλαβεῖν οὐ ῥάδιόν ἐστι 

τῇ δυνάμει πάσῃ τοὺς τοσοῦτο προδιληφότας, ἐπενόησέ 
τι τοιοῦτο. τὴν μὲν ἄλλην δύναμιν παραδοὺς Πίϑωνι Ἰ 

προσέταξε κατὰ χολὴν ἀκολουϑεῖν, αὐτὸς δὲ τοὺς 

ἱππεῖς ἀναλαβὼν ἥλαυνεν ἀπὸ ῥυτῆρος καὶ περιλαβὼν 
ἅμ᾽ ἡμέρᾳ τὴν οὐραγίαν τῶν πολεμίων καταβαίνουδαν 

σι 
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e 
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9 αὐτὸς F, oig super ὃς posito. 14 cov:tqgN ss V. 
19 αὐτὸν X. 96 τι om. RX. τοιοῦτον V. 9A πουονλυδὼν Y. 
Suprascr. & 1. m. κατα. 
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ἀπό τινος ἀκρολοφίας ἐπέστη ταῖς ἀκρωρδίαις. φανερὸς 
8 ὧν τοῖς ἐναντίοις. οἱ δὲ περὶ τὸν Εὐμενῆ ϑεωρήδαν- 388 

τες ἐξ ἱκανοῦ διαστήματος τῶν πολεμίων ἱππεῖς καὶ 

δόξαντες εἷναι πλησίον ἅπασαν τὴν δύναμιν, τῆς μὲν 
πορδίας ἐπέσχον, τὴν δὲ στρατιὰν διέτασσον, ὡς αὐτίκα 5 

9 τῆς παρατάξεως γενησομένης. οἱ μὲν οὖν ἡγεμόνες 
ἀμφοτέρων τῶν στρατοπέδων τὸν προειρημένον τρόπον 
ἀλλήλους κατεστρατήγησαν, ὥσπερ προαγωνιξόμενοι 
περὶ συνέσεως καὶ δεικνύοντεος ὅτι τὰς ἐλπίδας ἐν αὗ- 

10 τοῖς [ἀντ] ἔχουσι τῆς νίκης. ὃ δ᾽ οὖν ᾿Αντίγονος διὰ 10 

ταύτης τῆς ἐπινοίας ἐκώλυσε μὲν τοὺς πολεμίους 
προάγειν εἷς τοὔμπροσϑεν, αὑτῷ δὲ δοὺς ἄνεσιν εἰς 

τὸ προσδέξασθαι τὴν δύναμιν, ἐπειδὴ τὸ στρατόπεδον 
ἧκεν, ἅπαν ἐξέταξεν sig μάχην καὶ κατέβαινε συν- 

21 τεταγμένος ἐπὶ τοὺς πολεμίους καταπληκτικῶς. εἶχε 15 

δὲ τοὺς σύμπαντας σὺν τοῖς διὰ Πίϑωνος καὶ Σιδλεύ- 

κου προσγεγενημένοις πεξοὺς μὲν πλείους τῶν διόμυ- 

ρέων ὀκτακισχιλίων, ἱππεῖς δ᾽ ὀκτακισχιλίους πεντα- 
κοσίους, ἐλέφαντας δὲ ἑξήκοντα πέντε. 

ΖΔιηλλαγμέναις δ᾽ ἐχρήσαντο ταῖς τάξεσιν οἱ στρα- 30 
τηγοί, διαμιλλώμενοι καὶ πδρὶ τῆς ἐν τούτοις ἐμπειρίας 

ἃ πρὸς ἀλλήλους.. Εὐμενὴς μὲν γὰρ ἐπὶ τοῦ λαιοῦ 
κέρατος ἔταξεν Εὔδημον τὸν καταγαγόντα τοὺς ἐλέ- 
φαντας ἐξ ᾿Ινδῶν, ἔχοντα τὸ περὶ αὐτὸν ἄγημα τῶν 
ἱππέων, ὄντων ἑχατὸν πεντήκοντα, πρόταγμα δὲ τού- 56 

1 ἀκρωρείοις X ἀκρωρίαις Β. 8 ἱππεῖς om. F. — 5 ἐπ- 
éoys F. στρατείαν F. 6 γενομένης F, corr. 1. m. 8 .κατα- 
στρατηγήσαντες F. 9. δεικνύντες Dind. αὐτοῖς RX. 10 &vc- 
ἔγουσι codd.; corr. Wess. (cf. XX 7, 6 saepius). 12 αὐτῷ X. 

397 χω om.X. 98 Ἐὔδημον RVE deua X5 cf. XIX 14, 1. 
24 eóró» R. 25sqq. cf. XIX 14,8 
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τῶν slA«g δύο ξυστοφόρων ἐπιλέχτων, βάϑος ἐχούσας 

ἱππέων πεντήχοντα. καὶ συνῆψε μὲν τούτους τοῖς 8 
ὑπερδεξίοις τῆς ὑπωρίας, ἑξῆς δὲ τούτοις Στάσανδρον 
τὸν στρατηγὸν ἔταξεν ἔχοντα τοὺς ἰδίους ἱππεῖς ἐννα- 
κοσίους πεντήκοντα. μετὰ δὲ τούτους ἔστησεν ᾿Αμφί- 4 
μαχον τὸν Μεσοποταμίας σατράπην, ᾧ συνηκολούϑουν 
ἱππεῖς ἑξακόσιοι, συνάπτοντας δὲ τούτοις τοὺς ἐξ 

᾿Δραχωτῶν ἱππεῖς ἑξακοσίους, ὧν ἡγεῖτο πρότερον μὲν 

Σιβύρτιος, διὰ δὲ τὴν ἐκείνου φυγὴν μετειλήφει τὴν 
10 ἡγεμονίαν Κεφάλων. ἑξῆς δ᾽ ἦσαν πενταχόσιοι μὲν 6 

ἐκ Παροπανισαδῶν, οἱ δὲ τούτοις ἴσοι Θρᾷκες ἔκ τῶν 
ἄνω κατοικιῶν. πρὸ δὲ τούτων ἁπάντων ἔταξεν ἐλέ- 
φαντας μὲν ἐν ἐπιχαμπίῳ τεσσαράκοντα πέντε, τοξότας 

δὲ xol σφενδονήτας ἐν τοῖς τῶν ϑηρίων διαστήμασι 

15 τοὺς ἱχανούς. τοῦτον δὲ τὸν τρόπον ὀχυρωσάμενος 6 

τὸ λαιὸν κέρας συνῆψεν αὐτῷ τὴν φάλαγγα. ταύτης 
δὲ τὸ ἄχρον ἐπεῖχον οἱ ξένοι, πλείους ὄντες τῶν 

ἑξακισχιλίων, τὸ δ᾽ ἑξῆς οἱ καϑωπλισμένοι μὲν sig τὰ 
"ΜΜακεδονικά, παντοδαποὶ δ᾽ ὄντες τοῖς ἔϑνεσιν, εἰς 

30 πεντακισχιλίους. Μετὰ δὲ τούτους ἐτάχϑησαν οἱ Μα- 28 

8δ9χεδόνες ἀργυράσπιδες, ὄντες μὲν πλείους τρισχιλίων, 
ἀνέκητοι δὲ καὶ διὰ τὰς ἀρετὰς πολὺν φόβον παρεχό- 
μενοι τοῖς πολεμίοις. ἐπὶ πᾶσι δὲ τοὺς ἐκ τῶν ὑπ- 

1 εἴλας codd. semper. βάθορ] immo μῆκος Reiske. 9 συν- 
inpe] οὺν F, corr. 2. m. uà» om. RX.  — 8 τῆς ὑπερωρίας RX 
τοὺς ὑπερορίους F; corr. Rhod. Τάσσανδρος στρατηγὸν F. 
4 ἔταξεν om. F, post πορντήκοντα (v. 5) suppl. 2. m. 4 συν- 
ἅπτονται F. — S8 ᾿Δἀραχωτῶν RX (cf. XIX 48, 8); ᾿ραχωσίας F. 
ἑξακοσίους] cf. XIX 14, 6. 11 Παροπανισάδων RX; Παραπα- 
μισάδων F, corr. 2. m. οἱ δὲ] καὶ oi F. τούτοις ἴσοι D. con- 
Stanter; τούτων RX. . 16 λαιὸν] δεξιὸν bri, eorr. 3& «SS. ἷΝ 
manus 9. 90. 9] oi ἀργυράσπιδες Mow. Sees A, MN. δι 
21 οὐ zAsíovg Ε΄ 28 "τούς]) cf. α Ὁ. Δὸ vx. 2. ὃ. 
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ασπιστῶν, ὄντας πλείους τρισχιλίων, ἀφηγουμένου τού- 

τῶν τὸ ἅμα καὶ τῶν ἀργυρασπίδων ᾿Δντιγένους καὶ 
Tsvváuov. πρὸ δὲ πάσης τῆς φάλαγγος ἔστησεν ἐλέ- 
φαντὰας τεσσαράκοντα καὶ τὰ τούτων διαστήματα τοῖς 

ψιλικοῖς τάγμασιν ἀνεπλήρωσεν. ἐπὶ δὲ τοῦ δεξιοῦ 
κέρατος ἐξέταξε τοὺς ἱππεῖς, ἐχομένους μὲν τῆς φά- 

λαγγος τοὺς ἐκ Καρμανίας ὀκτακοσίους, ὧν Τληπόλεμος 
σατράπης ἡγεῖτο, ἑξῆς δὲ τοὺς καλουμένους ἑταίρους 
ἐννακοσίους καὶ τὸ Πευκέστου καὶ ᾿ἀντιγένους ἄγημα, 
τριακοσίους ἔχον ἱππεῖς μιᾷ περιειλημμένους εἴλῃ, ἐπ᾽ μι 0 

ἄκρου δὲ τοῦ κέρατος τὸ Εὐμενοῦς ἄγημα, τοὺς ἴσους - 

ἔχον ἱππεῖς, καὶ τούτων πρόταγμα τῶν Εὐμενοῦς παί- 
δῶν δἵἴλας δύο, συνεστηκυίας ἑκατέρας ἐξ ἱππέων πεν- 
τήκοντα, καὶ πλαγίας φυλαττούσας ἔξω τοῦ κέρατος 

εἴλας τέσσαρας, ἐν αἷς ἦσαν ἱππεῖς ἐπίλεκτοι διακόσιοι. 
4 χωρὶς δὲ τούτων ἀπὸ πασῶν τῶν ἱππαρχιῶν ἐπιλελεγ- 
μένους τοῖς τάχεσι καὶ ταῖς ῥώμαις ἱππεῖς τριακοσίους 

ἔστησε κατόπιν τοῦ περὶ αὐτὸν ἀγήματος. παρὰ δὲ 
τὴν ὕλην τοῦ κέρατος τάξιν προέταξεν ἐλέφαντας 
τεσσαράχοντα. ἡ δὲ πᾶσα δύναμις ἦν τῶν περὶ τὸν 
Εὐμενῇ πεζοὶ μὲν τρισμύριοι πεντακισχίλιοι, ἱππεῖς 
δὲ ἑξακισχίλιοι ἑκατόν, ἐλέφαντες δὲ ἑκατὸν τεσσα- 
ρεσκαίδεκα. 

1 ἀφηγουμένου! ἀφηγουμένους RX ὑφηγουμένων Ἐ' (ἀφ. 9. 
m.); corr. Wess. (cf. XIX 94, 6). 9. 8 "Avruyévove καὶ Τευτά- 

om. RX; haud scio an amplior quaedam statuenda sit 
acuna (cf. ad vv. 20—923). o τάγμασιν} τὴν τάξιν libri; corr. 
Dind. (cf. XIX 40, 1. 8). 6 ἐξέταξε] ἔταξε Hertl III p. 82. 
8 cf. XIX 14, 6. 10 —12 μιᾷ — ἱππεῖς om. F, suppl. in marg. 
2. m. 11 cf. Plut. Eum. 7. 14 cf. XIX 82, 2. — 16 ἀπὸ 
““ὡἀσῶν] ἁπασῶν F. 19 τάξιν om. RX. — 20—28 hi numeri 

non conficiuntur ex eis qui supr& produntur (cf. Droysen l. 1. 
P. 2812.2) 22 δοκατέσσαρες YF. 

to e 
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᾿Δντίγονος δ᾽ ἐκ μετεώρων τόπων κατιδὼν τὴν τῶν 29 
πολεμίων τάξιν πρὸς ταύτην ἁρμοξόντως διεχόσμηδε 

τὴν ἰδίαν δύναμιν. δρῶν γὰρ τὸ τῶν ἐναντίων δεξιὸν 
κέρας ὠχυρωμένον τοῖς τὸ ϑηρίοις καὶ τοῖς κρατίστοις 

τῶν ἱππέων ἀντέταξε τοὺς ἐλαφροτάτους τῶν ἱππέων, 
οὗ κατὰ στόμα μὲν ἤμελλον φυγομαχήδειν ἀραιοὶ δια- 

στάντες, ἐκ μεταβολῆς δὲ διαγωνιεῖσϑαν καὶ τούτῳ τῷ 

τρόπῳ ποιήσειν ἄπραχτον τῶν ἐναντίων τοῦτο τὸ μέρος 

οὖ μάλιστα ἐπίστευον. ἔστησε δ᾽ ἐπὶ ταύτης τῆς φά- 
λαγγος τούς τὸ ἐκ Μηδίας καὶ Παρϑυαίας ἀφιπποτο- 

ξότας καὶ λογχοφόρους, ὄντας μὲν χιλίους. πεφυκότας 

δ᾽ εὖ πρὸς τὴν ἐκ μεταβολῆς κρίσιν, ξξῆς δὲ τοὺς ἀπὸ 
ϑαλάσσης συναναβεβηκότας Ταραντίνους δισχιλίους καὶ 

διακοσίους, ἐπιλέχτους ἐν ἐνέδραις καὶ καλῶς διακευ- 

μένους ταῖς δὐνοίαις πρὸς αὐτόν, τοὺς δ᾽ ἀπὸ Φρυγίας 

καὶ “Μυδίας χιλίους, τοὺς δὲ μετὰ Πίϑωνος χιλίους 

πενταχοσίους καὶ τοὺς μετὰ “υσανίου ξυστοφόρους 
τετρακοσίους, ἐπὶ πᾶσι δὲ τούς vs ἀμφίππους ὀνομαζξο- 

μένους καὶ τοὺς ἐκ τῶν ἄνω κατοικούντων ζΘρᾳακχῶν» 

Mo OxvaxoG(ovg. καὶ τὸ μὲν εὐώνυμον κέρας ὑπὸ τούτων s 
ἐπληροῦτο τῶν ἱππέων, ὧν ἁπάντων Πίϑων sys τὴν 
ἡγεμονίαν. τῶν δὲ πεξῶν πρῶτοι μὲν ἐτάχϑησαν οἱ 
ξένοι, πλείους ὄντες τῶν ἐνναχισχιλίων, μετὰ δὲ τού- 

σι 

1 e 

σι 1 

1 δὲ Β. 88 τὴν δύναμιν τὴν ἰδίαν RX. 4. 8 καὶ ἐκ 
μεταβολῆς ἀγωνιεῖσϑαι F. — 9 ἐπίστευεν libri; corr. Rhod. ἐπὶ 
ταύτης τῆς φάλαγγος susp.; cf. infra 8 4. 10 Παρϑυαίας] Πα- 
eovilag RVX; corr. Wess.; "4oueviag F. ἐφιπποτοξότας Y; 
ἀμφιπποτ. Dind. 18 Ταραντίνους) cf. Ael. tact. II 18; Liv. 

V 28; Droysen l.l. p.282 a.2. 14 διακοσίους καὶ δισχ. F. 
iv om. F. 16 τοὺς δ᾽ ἀπὸ 24 ἐχομένους δὲ τούτων τοὺς 
ἀπὸ Φ. F. 16 y. καὶ πεντακ. E. 17 ἀμφίππους! &«SVx- 
πους RV ἀνϑίππους ΧΕ; corr. Wes&, (ἃ. Be. Nec. We 
XXXVII 3). καὶ ἢ, delendum esse censek Ness. Δ were E 
Dind.; (Θρακῶν addendum esse miti viàekor (ei. BVR. Es 

Diodorus. Y. S 



50 Diodor. XIX 29. 30. 

τους Δύκιοι καὶ Παμφύλιοι τρισχίλιοι, παντοδαποὶ δ᾽ 

εἷς τὰ Μακεδονικὰ καϑωπλισμένοι πλείους τῶν ὀχτα- 

κισχιλίων, ἐπὶ πᾶσι δὲ Μακεδόνες οὐ πολὺ ἐλάττους 
τῶν ὀκτακισχιλίων, οὺς ἔδωκεν ᾿Αντίπατρος καϑ᾽ ὃν 

4 καιρὸν ἐπιμελητὴς ἀπεδείχϑη τῆς βασιλείας. τῶν δ᾽ 
ἱππέων πρῶτοι μὲν ἦσαν ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ χέρατος συν- 

ἄπταντες τῇ φάλαγγι μισθοφόροι παντοδαποὶ πεντα- 

κόσιοι. ἑξῆς δὲ Θρᾷκες χίλιοι, παρὰ δὲ τῶν συμμάχων 
πεντακόσιοι, ἐχόμενοι δὲ τούτων οἱ προδαγορευϑέντες 
ἑταῖροι χίλιοι, Ζημήτριον ἔχοντες ἡγεμόνα τὸν ᾿άντιυ- 

γόνου, τότε πρώτως μέλλοντα συναγοωνίξεσϑαι τῷ πατρί. 

ὅ ἐπ᾿ ἄκρου δὲ τοῦ χέρατος ἦν τὸ ἄγημα τῶν ἱππέων 
τριακοσίων, us9' ὧν καὶ αὐτὸς ἐκινδύνευε᾽ πρόταγμα 
δὲ τούτων ἐκ τῶν ἰδίων παίδων εἵλαι τρεῖς ὑπῆρχον 
καὶ ταύταις ἴσαι παράλληλοι, συναγωνιξομένων αὐτοῖς 

6 Ταραντίνων ἕκατόν. παρὰ δὲ τὸ κέρας πᾶν ἐξέταξε 
τοὺς κρατίστους τῶν ἐλεφάντων τριάκοντα, ποιήσας 

[δ᾽] ἐπικάμπιον, καὶ τὰ διαστήματα τούτων συνδπλή- 
ρωδὲε τοῖς ψιλοῖς τάγμασιν ἐπιλέχτοις᾽ τῶν δ᾽ ἄλλων 
ϑηρίων τὰ πλείω μὲν τῆς φάλαγγος προέστησεν, ὀλίγα 

δὲ μετὰ τῶν ἱππέων τῶν ἐν τοῖς εὐωνύμοις μέρεσι. 

1 τοῦτον δὲ τὸν τρόπον ἐχτάξας τὸ στρατόπεδον κατ- 
ἔβαυινεν ἐπὶ τοὺς πολεμίους, λοξὴν ποιήσας τὴν τάξιν" 

τὸ μὲν γὰρ δεξιὸν κέρας, ᾧ μάλιστα ἐπίστευεν, προ- 

1 παντοδαποὶ δὲ oi sig F. 4 ἔδωκεν] "sententia flagitat 
συνῆγεν aut ἔτρεφε᾽ Reiske. 11 πρῶτον μέλλοντι F. 19 τῶν 
ἱππέων τριακοσίων libri; ἱππέων del Dind. 18 πρόταγμα 
δὲ τούτων] τὸ τάγμα δὲ τοῦτο codd.; corr. Wess. (cf. 
27,2; 28, 8); πρόταγμα δὲ τούτῳ Reiske. 15 ἴσοι libri; 
corr. Dind. παραλλήλοις F. 16 παρὰ] περὶ libri; corr. Dind. 
ἔξαξε P (cf. Hertl. I 2 p. 9). 18 [δ᾽] del. Dind. 19 ψιλοῖς] 

pide Dind. et Hertl. II 2 p. 18; eX cf. ΣΤῚΣ 40,8. 20 προ- 
02706 F. 

0 
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ἐβάλετο, τὸ δ᾽ ἕτερον ὑπεστείλατο, διεγνωχὼς ᾧ μὲν 
φυγομαχεῖν, ᾧ δὲ {διγαγωνίξεσϑαι. 

Ἐπεὶ δὲ σύνεγγυς ἀλλήλων ἐγένετο τὰ στρατόπεδα 80 
καὶ τὸ σύσσημον ἤρθη παρ᾽ ἀμφοτέροις, ἐπηλάλαξαν 
μὲν αἱ δυνάμεις ἐπαλλὰξ πλεονάκις, ἐσήμηναν δ᾽ οἱ 
σαλπιγχταὶ τὸ πολεμικόν. πρῶτοι δ᾽ οἱ μετὰ Πίϑωνος 

ἱππεῖς, στερδὸν μὲν οὐδὲν οὐδ᾽ ἀξιόλογον ἔχοντες 
πρόφραγμα περὶ αὐτούς, ὑπερέχοντες δὲ τῶν ἀντι- 

τεταγμένων τῷ τὸ πλήϑει καὶ ταῖς ἐλαφρότησιν, 

ἐπειρῶντο γχγρήδασϑαι τοῖς ἰδίοις προτερήμασι. τὸ μὲν 2 

γὰρ κατὰ στόμα διακινδυνεύειν πρὸς ἐλέφαντας οὐκ 

ἀσφαλὲς ἐνόμιξον, περιιππεύσαντες δὲ τὸ κέρας καὶ πλα- 

γίοις ἐμβαλόντες πυκνοῖς τοῖς βέλεσι κατετίτρωσκον, 

αὐτοὶ μὲν διὰ τὰς ἐλαφρότητας οὐδὲν πάσχοντες, με- 

γάλα δὲ βλάπτοντες τοὺς διὰ τὰ βάρη μήτ᾽ ἐκδιῶξαι 
δυναμένους μήτ᾽ ἀναχωρεῖν, ὅταν καιρὸς παραγγείλῃ. 

Εὐμενὴς δ᾽ δρῶν πιεξούμενον τὸ κέρας τῷ πλήϑει τῶν 3 
ἀφιπποτοξοτῶν μετεπέμψατο παρ᾽ Εὐδάμου τοῦ τὸ 
λαιὸν κέρας ἔχοντος τοὺς ἐλαφροτάτους τῶν ἱππέων, 
ἐξαγαγὼν δὲ ἐπὶ κέρας τὴν ὅλην τάξιν τοῖς μὲν ψιλοῖς 4 

καὶ τοῖς ἐλαφροτάτοις τῶν ἱππέων εἰσέβαλεν εἷς τοὺς 

ἐναντίους, ἐπακολουϑούντων δὲ καὶ τῶν ϑηρίων ῥᾳδίως 
τρεψάμενος τοὺς περὶ τὸν Πίθϑωνα κατεδίωξε μέχρι 

μ1τῆς ὑπωρίας. ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις συνέβη καὶ 6 
38 τοὺς πεζοὺς ἐφ᾽ ἱκανὸν μὲν χρόνον φαλαγγομαχεῖν 

πρὸς ἀλλήλους, τὸ δὲ τελευταῖον πολλῶν πεσόντων 

9 à δὲ {(διλαγωνίξεσϑαι scr. (cf. XIX 29,1; 40,1); ᾧ 
δ᾽ ἀγωνίξεσϑαι codd. 4. ἐπηλλάλαξαν F. ὅ ἐσήμαναν F. 
4 στερεὸν») ἕτερον RX. 8 αὐτοὺς codd.; αὑτοὺς edd. 10 προ- 
τϑορήμασιν F. — 15. 16 διὰ τὰ βάρη μὲν ἐκδιῶξαι μὴ δυναμένους. 
μεοταναχωρεῖν δὲ F. 17 πιεζόμενον V. Ὁ, XASowsv E. 
20 ὅλη») ὀλέγην libri; corr. Wesa. 99, εἰδσανονουδοῦντων Y. 

124 ὑπωρδέας F semper. 
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59 Diodor. XIX 30. 81. 

παρ᾽ ἀμφοτέροις ἐπικρατῆσαι τοὺς παρ᾽ Εὐμενεῖ τεταγ- 

μένους διὰ τὰς τῶν ἀργυρασπίδων Μακεδόνων ἀρετάς" 

6 οὗτοι γὰρ ταῖς μὲν ἡλικίαις ἤδη προβεβήκεισαν, διὰ 
δὲ τὸ πλῆϑος τῶν κινδύνων διέφερον ταῖς τόλμαις 
καὶ ταῖς εὐχειρίαις, ὥστε μηδένα δύνασϑαι κατὰ στόμα 5 

τὴν βίαν ὑποστῆναι. διὸ καὶ τότε τρισχίλιοι μὲν ὄντες 
οἱονεὶ στόμωμα καϑειστήκεισδαν πάσης τῆς δυνάμεως. 

 ᾿Αντίγονος δ᾽ ὁρῶν τό τε εὐώνυμον κέρας τῶν ἰδίων 
πεφευγότας καὶ τὴν φάλαγγα πᾶσαν τετραμμένην τοῖς 

μὲν συμβουλούουσιν ἀποχωρεῖν πρὸς τὴν ὀρεινὴν καὶ 10 

τοὺς ἀπὸ τῆς φυγῆς σωξομένους ἀναλαμβάνειν, ἄϑραυ- 

στον ἔχοντα τὸ περὶ αὐτὸν μέρος τῆς δυνάμεως. οὐ 
προσέσχε, τῷ δὲ παρὰ τοῦ καιροῦ δοθέντι προτερή- 

ματι δεξιῶς χρησάμενος καὶ τοὺς φεύγοντας τῶν ἰδίων 

8 ἔσωσε καὶ τῆς νίκης ἔτυχεν. οἱ μὲν γὰρ ἀργυράδσπιδες 
ol παρ᾽ Εὐμενεῖ καὶ τὸ λοιπὸν πλῆϑος τῶν πεξῶν ὡς 

τάχιστα ἐτρέψατο τοὺς ἀντιτεταγμένους, ἐπεδίωκεν 

9 μέχρι τῆς Ῥπρότερον ὑπωρίας" ὁ δ᾽ ᾿Αντίγονος γενομέ- 

νου διαστήματος ἐν τῇ τῶν πολεμίων τάξει διιππεύσας 
μέρει τῶν ἱππέων ἐνέβαλεν sig πλαγίους τοὺς περὶ so 

10 τὸν Εὔδαμον τεταγμένους ἐπὶ τοῦ λαιοῦ κέρατος. ταχὺ 
δὲ διὰ τὸ παράδοξον τρεψάμενος τοὺς ἐναντίους καὶ 

πολλοὺς ἀνελὼν διαπέστειλε τῶν ἱππέων τοὺς ἐλαφρο- 
τάτους καὶ διὰ τούτων ἀνεχαλέδσατο τοὺς φδύγοντας 

καὶ παρὰ τὴν ὑπωρίαν πάλιν sig τάξιν κατέστησεν. 35 

καὶ γὰρ οἱ περὶ τὸν Εὐμενῆ πυϑόμενοι τὴν τῶν ἰδίων 
τροπὴν ἀνεκαλοῦντο τῇ σάλπιγγι τοὺς διώκοντας, σπεύ- 

iv 

8 προεβεβήκεσαν Dind. cf. XIX 41,2. 7 và στόμωμα F. 
καϑειστήκεσαν Dind. 8. δὲ F. 9 πεφευγὸς Dind. 19 αὑτὸν 
edd. 18 zopooíoys] cf. Hultzsch pr. Pas. p. 8. καιροῦ] ὄρους 

AX. — 17 ἐτρέψαντο --- ἐπεδίωκον V. — 18 " πρότερον (fort. 
πορρώξερον) ἐγγυτέρας F. 91 σπεύδοντας X. 
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δοντὲς βοηϑῆσαι τοῖς περὶ τὸν Εὔδαμον. ἤδη δὲ τῆς 81 
ὥρας οὔσης περὶ λύχνων ἁφὰς ἀμφότεροι τοὺς φεύγον- 
τας ἀνακαλεσάμενοι πάλιν πᾶσαν ἐξέταττον τὴν δύνα- 

μὲν τοσαύτης φιλονεικίας ὑπῆρχον πλήρεις ovy οἱ 

στρατηγοὶ μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰ πλήϑη τῶν ἀγωνιξομέ- 

vov. τῆς δὲ νυχτὸς οὔσης αἰϑρίου καὶ πανδελήνου 2 

καὶ τῶν δυνάμεων ἀντιπαραγουσῶν ἀλλήλαις ὡς ἂν 

(ἐν) τέτταρσι πλέϑροις ὁ ψόφος τῶν ὅπλων καὶ τῶν 

ἵππων ὁ φρυαγμὸς ἐν χερσὶν ἐδόκει πᾶσιν εἷναι τοῖς 
ἀντιτεταγμένοις. ὡς δὲ παράγοντες ἀπέσχον ἀπὸ τῶν 
ἐν τῇ μάχῃ πεπτωκότων dg τριάκοντα σταδίους, ἡ uàv 
ὥρα κατελάμβανεν μεσδονύχτιος, κακῶς δὲ διέκειντο 

ἀμφότεροι διά τε τὴν ὁδοιπορίαν καὶ τὴν ἐν τῇ μάχῃ 
κακοπάϑειαν, ἔτι δὲ τὴν ἀσιτίαν, ὥστε ἡναγκάσϑησαν 3 

ἀφέμενοι τῆς μάχης καταστρατοπεδεῦσαι. Εὐμενὴς μὲν 
οὖν ἐπεχείρει ἀναξευγνύειν ἐπὶ τῶν νεκρῶν, σπεύδων 
κρατεῖν τῆς τούτων ἀναιρέσξδως καὶ τὴν νίκην ἀν- 
αμφισβήτητον περιποιήσασϑαι. οὐ προδεχόντων δὲ τῶν 
στρατιωτῶν, ἀλλὰ βοώντων ἐπὶ τὴν ἰδίαν ἀποσκευὴν 

30 ἀναχωρεῖν μακρὰν ἀπέχουσαν ἠναγκάσθη πεισϑῆναι 

βάὩτῷ πλήϑει' οὔτε γὰρ τοῖς στρατιώταις δυνατὸν ἦν 4 
πικρῶς ἐπιτιμᾶν, ἀμφισβητούντων πολλῶν τῆς στρα- 
τηγίας, οὔτε τὸν καιρὸν ἐπιτήδειον ἑώρα κολάξειν 
τοὺς ἀπειϑοῦντας. ὃ δ᾽ ᾿Αντίγονος τοὐναντίον χωρὶς 

δημαγωγίας βεβαίως ἔχων τὴν ἡγεμονίαν ἐβιάδατο μὲν 

τὸ πλῆϑος ἐπὶ τῶν νεκρῶν στρατοπεδεῦσαι. κύριος δὲ 

γενόμενος τῆς τούτων ταφῆς ἠμφισβήτει τῆς νίκης, 

1 Θ 

1 

4 φιλονικίας Dind. ὁπάρχοντες F. πλήρης RX. 8 (iv) 
om. codd.; add. Wess. et Reiske (cf. XIX 89. 6 eges). δ λπ- 
zio libri; corr. Wess. 16 ἐπικεχείρηκεν V. κοτοϊζοδ νοῦν 
Reiske. 



54 Diodor. XIX 31— 88. 

ἀποφαινόμενος προτερεῖν ἐν ταῖς μάχαις τὸ τῶν πεσόν- 

6 τῶν κυριεῦσαι. ἀνῃρέϑησαν δ᾽ ἐν τῇ μάχῃ τῶν μὲν 
᾿Αντιγόνου πεζοὶ μὲν sig τρισχιλίους ὁπτακοσίους, ἷπ- 
πεῖς δὲ πεντήκοντα τέσσαρες, τραυματίαν δ᾽ ἐγένοντο 
πλείους τῶν τετρακισχιλίων τῶν δ᾽ Ευμενοῦς ἔπεσον 5 

πεζοὶ μὲν πεντακόσιοι τεσσαράκοντα, ἱππεῖς δ᾽ ὀλίγοι 
παντελῶς, τραυματίαι δ᾽ ἐγένοντο πλείους τῶν ἔννα- 

κοσίων. | 

32 Ὁ δ᾽ ᾿Αντίγονος μετὰ τὴν ἐκ τῆς μάχης ἀποχώ- 
ρηδσιν δρῶν τοὺς στρατιώτας ἀϑυμοῦντας διέγνω τὴν 10 
ταχίστην ἀναξευγνύειν ὧς πορρωτάτω τῶν πολεμίων. 

βουλόμενος δ᾽ εὔξωνον ποιῆδαι τὴν δύναμιν πρὸς τὴν 

ἀποχώρησιν τοὺς μὲν τραυματίας καὶ τὰ βαρύτατα τῆς 
ἀποσχευῆς προαπέστειλεν sig τινα τῶν πλησίον πό- 

λεων, τοὺς δὲ νεχροὺς ἅμ᾽ ἡμέρᾳ ϑάψας καὶ παρα- i 
κατασχὼν τὸν παρὰ τῶν πολεμίων ἥκοντα κήρυκα περὶ 

τῆς τῶν νεχρῶν ἀναιρέσεως παρήγγειλε τῆς ὥρας 

2 δειπνοποιεῖσθαι. τῆς δ᾽ ἡμέρας διελθούσης τὸν μὲν 
κήρυκα ζἀπλέπεμψε, δοὺς εἷς τὴν αὔριον τὴν ἀναί- 

ρεσιν, αὐτὸς δὲ πρώτης φυλακῆς ἀρχομένης ἀνέξευξε so 
μετὰ πάδης τῆς δυνάμεως καὶ συντόνους τὰς πορείας 

ποιούμενος ἀπέστη μὲν τῶν πολεμίων μακράν, ἔσχε 
ὃὲ χώραν ἀκεραίαν sig ἀνάληψιν τοῦ στρατοπέδου" 
διήνυσε γὰρ ἕως Γαμάργων τῆς Μηδίας, οὔσης τῆς 

1 προτερεῖν ἐν ταῖς μάχαις] προτιμότερον ἐν ταῖς μ. εἶναι F. 
19 (ἀπ) nsus] ἔπεμψε libri; corr. Dind. (cf. Polyaen. IV 6, 10). 
91 συντόμους R, corr. 1. m. συντόμως F. 98 ἀκεραίαν libri; 
ἀκέραιον Dind. (cf. XIX 84, 7). 24 Γαμάργων RX Ταδάργων F, 
suprascripto supra Τὰ ab 2. m. you.; XIX 87,1 ἐν Γαδαμάλοις 
RX Ταμάρλοις Εἰ, suprascr. ab alt. m. γαδα; ἐν Γαδαμάρτοις 
Polyaen. IV 6,11; quaenam sit iusta nominis forma non liquet 
(cf Hitler VI 2 p. 888; Droysen II? 1 p. 285 a. 2; Niese p. 266 

&. 2; apud Ptol. (VI 2, 6) occurrunt ᾿Αμαρτάχκαι in interiore 
Parfe Mediae et (VI 2,11) Μανδαγάρα vts. 
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χώρας ὑπὸ Πίϑωνα καὶ δυναμένης μεγάλαις δυνάμεσι 

πρὸς διατροφὴν δαψιλῶς ἅπαντα χορηγῆσαι. Εὐμενὴς 5 

δὲ διὰ τῶν κατασχόπων πυϑόμενος τὴν ἀναχώρησιν 
τῶν περὶ 'dvríyovov τοῦ μὲν διώχειν ἀπέστη διὰ τὸ 
καὶ τοὺς ἰδίους στρατιώτας ἐν ἀσιτίᾳ καὶ κακοπαϑείαις 

μεγάλαις γεγονέναι, περὶ δὲ τὴν ἀναίρεσιν τῶν τετε- 

λευτηκότων γενόμενος ἐπεμελήϑη τῆς ταφῆς μεγαλο- 
πρεπῶς. ἔνϑα δὴ συνέβη γενέσϑαι πρᾶγμα παράδοξον 
καὶ πολὺ τῶν παρ᾽ Ἕλλησι νομίμων ἐξηλλαγμένον. 

10 Κητεὺς γὰρ ὁ τῶν ἐκ τῆς Ἰνδικῆς ἀπηντηκότων 88 
στρατηγὸς ἀνῃρέθη μὲν ἐν τῇ μάχῃ λαμπρῶς ἀγωνισά- 
μδνος,) ἀπέλιπε δὲ δύο γυναῖκας συνακχολουθϑούσας ἐν 
τῷ στρατοπέδῳ, τὴν μὲν νεόγαμον, τὴν δὲ ὀλίγοις 

ἔτεσι πρότερον συνοικήσασαν, ἀμφοτέρας δὲ φιλοστόρ- 
15 yog πρὸς αὐτὸν διακειμένας. ὄντος δὲ παλαιοῦ νόμου 3 

παρὰ τοῖς ᾿Ινδοῖς τοὺς γαμοῦντας καὶ τὰς γαμουμένας 

παρϑένους μὴ διὰ τῆς τῶν γονέων κρίσεως ποιεῖσϑαι 
τὸν γάμον, ἀλλὰ πείσαντας ἀλλήλους. τὸν μὲν ἔμπρο- 
σϑεν χρόνον τῆς μνηστείας γενομένης διὰ νεωτέρων 

243 ταῖς ἡλικίαις ὡς ἐπὶ πολὺ συνέβαινε διαπίπτειν τὰς 

κρίσεις καὶ ταχὺ μεταμελομένων ἀμφοτέρων πολλὰς 
τῶν γυναικῶν διαφϑείρεσϑαι καὶ δι᾿ ἀκρασίαν φιλο- 

στοργεῖν ἑτέρους, τέλος δὲ μὴ δυναμένας εὐσχημόνως 
ἀπολιπεῖν τοὺς ἐξ ἀρχῆς προκριϑέντας διὰ φαρμάκων 

46 ἀναιρεῖν τοὺς συνοικοῦντας, καὶ τὴν χώραν δ᾽ οὐκ 
ὀλίγας ἀφορμὰς αὐταῖς δοῦναι, πολλὰς καὶ ποικίλας 
φέρουσαν φϑαρτικὰς δυνάμεις, ἐξ ὧν ἐνίας προσχρω- 
σϑείσας μόνον τοῖς ἐδέσμασιν ἢ ποτηρίοις ἐπιφέρειν 

οι 

6 ἀσιτίαις ΒΞ. 9. Ἔλληνσιν EF. 1 πάλαι ἈΧ. 90 ὡς 
ἐπὶ (v0) πολὺ Dind. 21 μεταμελλομένων V. — Q8 ixeveuv Ἐς 
corr. 2. m. 26 καὶ πολλὰς X. 



56 Diodor. XIX 88. 84. 

3 τὴν ἀπώλειαν. ἐπιπολαξούσης δὲ τῆς ῥοδιουργίας καὶ 
πολλῶν ἀναιρουμένων τοῦτον τὸν τρόπον, ἐπειδὴ κολά- 

ξοντες τὰς αἰτίας τῶν κακῶν οὐκ ἠδυνήϑησαν ἀπο- 

τρέψαι τὰς ἄλλας τῶν ἀδικημάτων, νόμον ἔϑεσαν ὅπως 

συγκατακαίωνται τοῖς τετελευτηκόσιν ἀνδράσιν αἱ yv- 

vaixsg πλὴν τῶν ἐγκύων ἢ τῶν ἐχουσῶν τέκνα᾽ τὴν 
δὲ μὴ βουλομένην τῷ δόγματι πιϑαρχεῖν χήραν μὲν 

εἶναι διὰ τέλους καὶ ϑυσιῶν καὶ τῶν ἄλλων νομίμων 
εἴργεσθαι διὰ παντὸς ὡς ἀσεβοῦσαν. τούτων δὲ νομο- 

ϑετηϑέντων εἷς τοὐναντίον τὴν παρανομίαν τῶν γυναι- 

κῶν μεταβαλεῖν συνέβη διὰ γὰρ τὴν ὑπερβολὴν τῆς 

ἀτιμίας ἑκάστης ὑπομενούδσης ἑκουσίως τὸν ϑάνατον οὐ 

μόνον προνοεῖσϑαι τῆς τῶν συνοικούντων ἀσφαλείας 
ὡς κοινῆς οὔσης. ἀλλὰ καὶ πρὸς ἀλλήλας ἁμιλλᾶσϑαι 

84 καϑάπερ ὑπὲρ τῆς μεγίστης εὐδοξίας. ὃ καὶ τότε συν- 

to 

ἔβη τοῦ γὰρ νόμου μίαν κελεύοντος συγκατακάεσϑαι 
παρῆσαν ἀμφότεραι πρὸς τὴν τοῦ Κητέως ταφήν, ὑπὲρ 

τοῦ συναποθανεῖν ὡς ὑπὲρ ἀριστίου δυμφιλοτιμού- 

μδναι. τῶν δὲ στρατηγῶν διαχρινόντων ἡ νεωτέρα μὲν 

ἀπεφαίνετο τὴν ἑτέραν ἔγκυον εἶναι καὶ διὰ τοῦτο μὴ 
δύνασϑαι χρήσασϑαι τῷ νόμῳ, ἡ δὲ πρεσβυτέρα δι- 
καιότερον ἀπεφαίνετο εἷναι τὴν προέχουσαν τοῖς χρόνοις 
προέχειν καὶ τῇ τιμῇ᾽ καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων 
ϑεωρεῖσθαι τοὺς πρεσβυτέρους πολὺ προέχοντας τῶν 

νεωτέρων sig ἐντροπὴν καὶ τιμήν. οἱ δ᾽ οὖν στρατηγοὶ 
διὰ τῶν μαιξύεσϑαι δυναμένων γνόντες τὴν πρε- 

σβυτέραν Pyxvov οὖσαν προέκριναν τὴν νεωτέραν. οὗ 
συμβάντος ἡ μὲν ἀποτυχοῦσα τῆς κρίσεως ἀπήει μετὰ 

ὅ συγκατακάωνται Dind. τελευτήσασιν F 6 ἐγγύων F. 
4 πειϑαρχεῖν Ε΄. μὲν εἶναι] μένειν Dind. — 8 οὐσιῶν F, corr. 
Z m. 16 συγκατακαίεσϑαι F. — 18 ἀριστείου F. — 90.27 ἔγ- 

yeor F. 31 γρῆσϑαι F. — 929 ἀπέφαινεν V. 
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κλαυϑμοῦ. καταρρήξαδσα τὸ περὶ τὴν κεφαλὴν διάδημα 

καὶ τὰς τρίχας ὁπαράσσουσα, καϑαπερεί τινος συμφορᾶς 

μεγάλης προσηγγελμένης" ἡ δὲ ἐπὶ τῇ νίκῃ περιχαρὴς 

ἀπήει πρὸς τὴν πυράν, στεφανουμένη μὲν μίτραις ὑπὸ 
6 τῶν  olxs(ov γυναικῶν, κεκοσμημένη δὲ διαπρεπῶς 
ὥσπερ εἴς τινα γάμον προεπέμπετο ὑπὸ τῶν συγγενῶν, 

δόντων ὕμνον sig τὴν ἀρετὴν αὐτῆς. ὡς δὲ ἐγγὺς 4 
ἐγενήϑη τῆς πυρᾶς, περιαιρουμένη τὸν κόσμον ἑαυτῆς 
διεδίδου τοῖς οἰκείοις καὶ φίλοις, ὡς ἂν εἴποι τις, κατα- 

10 λείπουδα τοῖς ἀγαπῶσι μνημεῖον. ὃ δὲ κόσμος ἦν περὶ 
μὲν τὰς χεῖρας δαχτυλίων [vs] πλῆϑος ἐνδεδεμένων 

)44λίϑοις πολυτελέσι καὶ διηλλαγμένοις τοῖς χρώμασι, περὶ 
ὃὲ τὴν κεφαλὴν χρυσῶν ἀστερίσκων οὐκ ὀλίγος ἀριϑ- 
μὸς παντοδαποῖς λίθοις διειλημμένων, περὶ δὲ τὸν 

15 τράχηλον ὅρμων πλῆϑος., τῶν μὲν ἐλασσόνων, τῶν δ᾽ 

ἐκ τοῦ κατ᾽ ὀλίγον ἀεὶ x«9' ὑπέρϑεσιν μειξόνων. τὸ ὅ 
δὲ τελευταῖον ἀσπασαμένη τοὺς οἰκείους ὑπὸ τἀδελφοῦ 

μὲν ἐπὶ τὴν πυρὰν ἀνεβιβάσϑη, ὑπὸ δὲ τοῦ συνδρα- 
μόντος ἐπὶ τὴν ϑέαν πλήϑους ϑαυμασϑεῖσα κατέστρεψεν 

80 ἡρωικῶς τὸν D(ov: ἡ μὲν γὰρ δύναμις ἐν τοῖς ὅπλοις 6 

πᾶσα πρὶν ἅπτεσϑαι τὴν πυρὰν τρὶς περιῆλθεν, αὐτὴ 
δὲ τἀνδρὶ παρακλιϑεῖσα καὶ κατὰ τὴν τοῦ πυρὸς δρομὴν 

οὐδεμίαν φωνὴν ἀγεννῆ προεμένη προεκαλέσατο τῶν 

δρώντων τοὺς μὲν εἷς ἔλεον, τοὺς δὲ εἰς ὑπερβολὴν 
35 ἐπαίνων. οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἔνιοι τῶν Ἑλλήνων ἐπετίμων 

τοῖς νομίμοις ὡς ἀγρίοις οὖσι καὶ χαλεποῖς. 

8 προηγγελμένης F. 4. στεφανημίτραις R, corr. 1. m. 
μίτραις om. X. 9 καταλιποῦσα F. 11 [ve] del. Dind. 
12 λίϑοις vs π. F. καὶ τοῖς χρώμασι διηλλαγμένοις F. — 18 ἀστε- 
οἰσκων] ἀστερισμῶν libri; corr. Wess. 14 διειλημμένας eo. 
corr. Wess. 18 ἐπὶ] ὑπὸ F. 19 διὰ τὴν Sio» V. — 1M πὰ- 
σαν F. αὕτη libri; corr. Dind. — 99. παραννυηδιῖου X. 



58 Diodor. XIX 34. 36. 

7:  'O δ᾽ Εὐμενὴς ἀπὸ τῆς τῶν τετελευτηκότων ταφῆς 
γενόμενος ἀνέξευξεν ἐκ τῶν Παραιτάχων εἷς τὴν 

Γαβηνήν, οὖσαν ἀκέραιον καὶ δυναμένην πάντα δαψιλῆ 
8 ταῖς δυνάμεσι παρέχεσϑαι. ἀπέχειν δὲ συνέβαινε τὴν 
χώραν ταύτην τῶν περὶ ᾿Αντίγονον διὰ μὲν τῆς oixov- 

μένης πορευομένῳ σταϑμοὺς εἴχοσι πέντε, διὰ δὲ τῆς 
ἐρήμου καὶ ἀνύδρου σταϑμοὺς ἐννέα. οἱ μὲν οὖν περὶ 
Εὐμενῆ καὶ τὸν ᾿Αἀντίγονον τοσοῦτον ἀλλήλων διεστῶ- 
τες ἐν τούτοις τοῖς τόποις παρεχείμαξον ἅμα καὶ τὰς 

δυνάμεις ἀνελάμβανον. 

30 ΚΚατὰ δὲ τὴν Εὐρώπην Κάσανδρος μὲν ἐν Πελο- 
ποννήσῳ Τεγέαν πολιορχῶν καὶ πυϑόμενος τήν τε 

Ὀλυμπιάδος κάϑοδον εἰς Μακεδονίαν καὶ τὴν Εὐρυδί- 

xung καὶ Φιλίππου τοῦ βασιλέως ἀναίρεσιν, ἔτι δὲ τὰ 
περὺ τὸν ᾿Ιόλλα τἀδελφοῦ τάφον συμβεβηκότα πρὸς 
μὲν τοὺς Τεγεάτας διελύσατο, τὴν δὲ δύναμιν ἀναλα- 

βὼν προῆγεν ἐπὶ Μακεδονίαν, καταλιπὼν τοὺς συμμά- 

χους ἐν πολλῇ ταραχῇ" ἐφήδρδυε γὰρ ταῖς ἐν Πελο- 

ποννήσῳ πόλεσιν ᾿Αλέξανδρος ὁ Πολυπέρχοντος ἔχων 
στρατόπεδον. Αἀϊτωλοὶ δὲ χαρίξεσϑαι βουλόμενοι τῇ 
τε Ὀλυμπιάδι καὶ Πολυπέρχοντι τὰ περὶ τὰς Πύλας 
στενὰ κατελάβοντο καὶ τῆς παρόδου τὸν Κάσανδρον 

ἀπέκλεισαν. ὃ δὲ βιάξεσθαι μὲν πρὸς τόπους δυσεμ- 
βόλους ἀπέγνω, παρασκευασάμενος δὲ πλοῖα καὶ Oys- 

t2 

1 ἀπὸ τῶν τετελευτηκότων τῆς ταφῆς X. — 2 Παραιτακῶν E; 
Παραίτακα St. B.; Παραιτάκαι Arr. 19, 2; Strab. XVI 1, 1; 
cf. Nep. Eum. 8. ὃ Γαβιηνήν F; cf. XIX 26, 1. 4 παρα- 
σχέσϑαι F. 6. διὰ δὲ τῆς ἀνύδρου καὶ ἐρημου F. τῆς ἀν- 
$0pov R. 14 τὰ περὶ τὸν ᾿Ιόλλα τἀδελφοῦ τάφον συμβεβηκότα 
RX (non commemorato Nicanore, Casandri fratre: cf. XIX 
11, 8); τὰ περὶ τἀδελφοῦ xol τὸν ᾿Ιόλλου τάφον συμβεβηκότα YF; 

ζΖεΐ περὲ τὸν ἀδελφὸν καὶ τὸν ᾿Ιόλλου τάφον c. Dind. 17 Μακε- 
dorírg F. 232 στενὰ] δὲ R, corr. 1. τὰ. 

10 

b 
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δίας ἔκ vs τῆς Εὐβοίας xol τῆς “Δοκρίδος ἐπεραίωδε 

τὴν δύναμιν εἷς τὴν Θετταλίαν. ἀκούων δὲ περὶ τὴν 
Περραιβίαν προκαϑῆσϑαι Πολυπέρχοντα μετὰ στρα- 
τοπέδου Κάλλαν μὲν ἀπέστειλε στρατηγὸν μετὰ δυνά- 

5 μεῶς, προστάξας διαπολεμεῖν τοῖς μετὰ Πολυπέρχοντος. 
Ζεινίας δὲ τὰ στενὰ προκαταληψόμενος, ἀπαντήσας 
τοῖς ὑπ’ Ὀλυμπιάδος ἐξαποσταλεῖσι στρατιώταις ἔφϑασε 

τῶν παρόδων κυριεύσας. Ὀλυμπιὰς δὲ πυϑομένη Κά- 4 
δανδρον μετὰ μεγάλης δυνάμεως πλησίον εἷναι τῆς 

245 Μακεδονίας. ᾿Αριστόνουν μὲν ἀπέδειξε στρατηγόν, xs- 
λεύδασα δινπολεμεῖν τοῖς περὶ Κάσανδρον, αὐτὴ δὲ ὅ 

παρῆλϑεν sig Πύδναν ἔχουσα τὸν υἱὸν τὸν ᾿4λεξάνδρου 
καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ ῬΡωξάνην καὶ Θετταλονίχην τὴν 

Φιλίππου τοῦ ᾿Αμύντου ϑυγατέρα, πρὸς δὲ τούτοις 
16 ΖΔηιδάμειάν τε τὴν Αἰακίδου θυγατέρα τοῦ βασιλέως 

τῶν ᾿Ηπειρωτῶν, Πύρρου δὲ τοῦ πρὸς Ῥωμαίους 
ὕστερον πολεμήσαντος ἀδελφήν, καὶ τὰς ᾿Αττάλου ϑυ- 
γατέρας, ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἀξιολογωτάτων 

φίλων τοὺς συγγενεῖς, ὥστ᾽ ἀϑροισϑῆναι περὶ αὐτὴν 
80 πλῆϑος μὲν πολὺ σωμάτων, ἀχρείων δ᾽ sig πόλεμον 

τῶν πλείστων" οὐδὲ γὰρ τροφῆς ἱκανὸν ἦν πλῆϑος 
τοῖς μέλλουσι πολιορκίαν ὑπομένειν πολυχρόνιον. ὧν 6 
ἁπάντων πρόδηλον ἐχόντων τὸν κίνδυνον οὐδὲν ἧττον 
ἐνταῦϑα διέγνω μένειν, ἐλπίξουσα αὐτῇ βοηϑήδειν 

3s κατὰ θάλασσαν Ἑλλήνων τε καὶ Μακεδόνων πολλούς. 

συνῆσαν δ᾽ αὐτῇ τῶν τ᾽ ἐξ ᾿Αμβρακίας ἱππέων τινὲς 1 

e 

1 καὶ 4oxoíóog F. — 8 Περραιαίαν X. προσκαϑῆσϑαι RX 
προκαϑῆσϑαι F, suprascr. ab alt. m. c; corr. Wess. 4 Καλλας 
D. semper (cf XVII 7,10; 17, 14; XIX 86, 6); ali Κάλας. 
9 εἶναι om. F. 11 διαπολεῖν X. — 16 Πύρου E. δὲν τε We 
corr. Dind. 91 ἦν ἱκανὸν V. 9& ἐκπιίζουδ αὐτῷ VsSWet 

p. 816. 256 καὶ om. X. 96 ᾿Δμαρακίας X. 



60 Diodor. XIX 35 — 37. 

καὶ τῶν περὶ τὴν αὐλὴν sio9órov διατρίβειν στρα- 

τιωτῶν οἱ πλείους, ἔτι δὲ τῶν μετὰ Πολυπέρχοντος 
ἐλεφάντων οἱ καταλειφϑέντες" τῶν μὲν γὰρ ἄλλων 
ϑηρίων [τῶν] κατὰ. τὴν προτέραν ἐμβολὴν εἰς Μακε- 

86 δονέαν Κάσανδρος ἐκεκυριεύχει. ὃς τότε διελϑὼν τὰ 

to 

e 

ὃ». 

κατὰ Περραιβίαν στενὰ καὶ παραγενόμενος πλησίον 

τῆς Πύδνης τὴν μὲν πόλιν περιεχαράκωδεν ἐκ ϑαλάτ- 

της εἷς ϑάλατταν, παρὰ δὲ τῶν συμμαχεῖν βουλομένων 

μετεπέμπετο ναῦς καὶ βέλη παντοδαπὰ καὶ μηχανάς, 

διανοούμενος πολιορκεῖν τοὺς μετ᾽ Ὀλυμπιάδος καὶ 

κατὰ γῆν καὶ κατὰ ϑάλασσαν. πυϑόμενος δ᾽ Αἰακίδην 
τὸν ᾿Ηπειρωτῶν βασιλέα μετὰ δυνάμδως μέλλειν βοη- 
ϑήσειν Ὀλυμπιάδι, στρατηγὸν ἐξέπεμψεν ᾿Αταρρίαν, 
δοὺς στρατόπεδον καὶ συντάξας ἀπαντᾶν τοῖς ᾿Ηπειρώ- 
ταις. οὗ ταχὺ τὸ προσταχϑὲν ποιήσαντος καὶ τὰς ἐξ 

Ἠπείρου παρόδους προκαταλαβομένου συνέβη τὸν Ai- 
ακίδην ἄπρακτον γενέδσϑαι. καὶ γὰρ τὸ πλῆϑος τῶν 

᾿Ηπειρωτῶν ἀκουσίως ἐστράτευσεν ἐπὶ Μακεδονίας καὶ 
στάσιν ἐποίει κατὰ τὴν παρεμβολήν ὃ δὲ «Αἰακίδης ἐκ 

παντὸς τρόπου βουλόμενος βοηϑεῖν Ὀλυμπιάδι τοὺς 

μὲν ἀλλοτρίως διακειμένους ἀπέλυσε τῆς στρατείας, 
τοὺς δὲ συγκινδυνεύειν βουλομένους ἀναλαβὼν προ- 
ϑυμίαν μὲν εἶχε τοῦ διακινδυνεύειν, οὐκ ἀξιόμαχος δ᾽ 

ἦν ὡς ἂν ὀλίγου καταλελειμμένου τοῦ περὶ αὐτὸν 
συστήματος. οἱ δὲ χωρισϑέντες τῶν ᾿Ηπειρωτῶν εἰς 
τὰς πατρίδας κατεστασίασαν ἀπόντα τὸν βασιλέα καὶ 

κοινῷ δόγματι φυγὴν αὐτοῦ καταγνόντες πρὸς Κάσαν- 

4 [τῶν] del. Dind. 6 Περρεβίαν Ἐς corr. 2. m. 4 ἐκ 
ϑαλάσσης sig ϑάλασσαν F. 8—11 παρὰ δὲ τῶν --- ϑάλασσαν 

om, F, suppl. 2. m. 11 Ai«x. τῶν Ἦπ. β. F, add. 2. m. τὸν. 
18 alii M)cvopíeg (cf. Curt. V 2,6). — 138 Μακεδονίαν Y. 
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Ógov ἐποιήσαντο συμμαχίαν. ὅπερ οὐδέποτε γενέσϑαι 

συνέβη κατὰ τὴν Ἤπειρον ἀφ᾽ οὗ Νεοπτόλεμος ὃ 
᾿Αχιλλέως ἐβασίλευσε τῆς χώρας" ἀεὶ γὰρ παῖς παρὰ 

βάθπατρὸς διαδεχόμενος τὴν δυναστείαν ἐναπέϑνηόσκε ταῖς 
5 βασιλείαις μέχρι τῶνδε τῶν καιρῶν. Κασάνδρου δὲ ὅ 
παραλαβόντος τὴν Ἤπειρον τῇ συμμαχίᾳ καὶ πέμψαν- 
τος εἷς αὐτὴν ἐπιμελητὴν ἅμα καὶ στρατηγὸν “Μυκίσκον 

οἱ πρότερον κατὰ Μακδδονίαν διστάξοντες περὶ τῆς 
συμμαχίας ἀπήλπισαν μὲν τὰ κατ᾽ Ὀλυμπιάδα πράγ- 
ματα, τῷ δὲ Κασάνδρῳ προσέϑεντο. μιᾶς δ᾽ οὔσης 
αὐτῇ βοηϑείας τῆς παρὰ Πολυπέρχοντος συνέβη 

καὶ ταύτην συντριβῆναι παραδόξως" ὃ γὰρ ὑπὸ Ka-6 

σάνδρου πεμφϑεὶς στρατηγὸς Κάλλας ἐπειδὴ πλησίον 
γενόμενος τοῦ Πολυπέρχοντος κατεστρατοπέδευσεν ἐν 

τῇ Περραιβίᾳ, διέφϑειρε τῶν μετ᾽ αὐτοῦ στρατιωτῶν 

τοὺς πλείστους χρήμασιν, ὥστε ὀλίγους τοὺς μάλιστα 
πιστοὺς ἀπολειφϑῆναι. αἱ μὲν οὖν Ὀλυμπιάδος ἐλπίδες 

ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ τοῦτον τὸν τρόπον ἐταπεινώϑησαν. 
Κατὰ δὲ τὴν idolav ᾿Αντίγονος μὲν χειμάξων ἐν 81 

40 Γαδαμάλοις τῆς Μηδίας καὶ ϑεωρῶν τὴν ἑαυτοῦ δύ- 
ναμιν ἀσϑενεστέραν οὖσαν τῆς τῶν πολεμίων ἔσπευδεν 
ἀνελπίστως αὐτοῖς ἐπιϑέσϑαν καὶ καταστρατηγῆσαι. 
ἐτύγχανον δ᾽ οὗτοι τὴν χειμασίαν ἔχοντες ἐν πολλοῖς 
μέρεσι διεξευγμένην, ὥστ᾽ ἐνίους ἀπ᾿ ἀλλήλων ἀπέχειν 
ὁδὸν ἡμερῶν ἕξ. τὸ μὲν οὖν διὰ τῆς οἰχουμένης χώρας 2 
ὁδοιπορεῖν ἀπεδοκίμασε διὰ τὸ καὶ μακρὰν εἷναι καὶ 
τοῖς πολεμίοις εὐθεώρητον, τὸ δὲ τολμῆσαι διὰ τῆς 

1 e 

οι 1 

σι 

11 παρὰ om. F. 18 τοῦτον τὸν τρόπον post ἐλπίδες 
ponit F. 2420 Γαδαμάλοις RX Ταμάρλοις E (gupreaet. «S Ἃ. τὸ. 
γαδα); cf. XIX 39, 9. 98 χειμασίανλ συθμαμμαν V. ὯΔ ὦ. 
Plut. Eum. 16. 



62 ᾿ Diodor. XIX 37. 38. 

ἐρήμου καὶ ἀνύδρου προάγειν ἐπίπονον μὲν ἔχρινεν, 
εἷς δὲ τὴν βεβουλευμένην ἐπιβολὴν χρησιμώτατον" οὐ 

μόνον γὰρ διὰ ταύτης συντόμως ἦν ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ 
ῥᾳδίως λαϑεῖν ἀπροσδοχήτως ἐπιπεσόντα τοῖς διὰ τὴν 
ἄγνοιαν διερριμμένοις κατὰ κώμας καὶ ῥᾳϑυμοῦσι. 5 
ταῦτα δὲ διανοηϑ εὶς τοῖς μὲν στρατιώταις παρήγγειλεν 

ἑτοίμους εἶναι πρὸς ἀνάξευξιν καὶ παρασκευάσασϑαι 

δέχ᾽ ἡμερῶν ἄπυρα σιτία, αὐτὸς δὲ (δια) δοὺς λόγον 
ἐπ᾽ ᾿Δρομενίας προάξειν ἄφνω παρὰ τὴν πάντων ὑπό- 
ληψιν ὥρμησε διὰ τῆς ἐρήμου, τῆς ὥρας οὔδης περὶ 
χειμερινὰς τροπάς. κατὰ δὲ τὰς στρατοπεδείας παρ- 

ἤγγειλε τῆς ἡμέρας μὲν τὰ πυρὰ κάειν, τῆς δὲ νυκτὸς 
κατασβεννύναι τελέως. ὅπως μή τινες ἐκ τῶν μετεώρων 

κατανοήσαντες ἀπαγγείλωσι τὸ γινόμενον τοῖς πολε- 

5 μίοι᾽ ἦν γὰρ ἡ μὲν ἔρημος πᾶσα σχεδὸν πεδιάς, 
περιείχετο δὲ ὑπὸ λόφων ὑψηλῶν, ἀφ᾽ ὧν ῥάδιον ἦν 
ἐκ πολλοῦ διαστήματος συνορᾶν τὴν αὐγὴν τοῦ πυρός. 

ἐπιπόνως δὲ τῆς δυνάμεως πένϑ᾽ ἡμέρας δδοιπορούσης 

οἱ μὲν στρατιῶται διά vs τὸ ψῦχος καὶ τὰς ἀναγκαίας 
χρείας ἔκαον πῦρ us0' ἡμέραν τε καὶ νύκτωρ ἐν ταῖς 30 

6 στρατοπεδείαις. ὃ δὴ συνιδόντες τινὲς τῶν παρὰ τὴν 
ἔρημον οἰκούντων ἔπεμψαν τοὺς ἀπαγγελοῦντας αὐὖὐ- 
ϑημερὸν τοῖς περὶ Εὐμενῆ καὶ Πευκέστην, δόντες 
δρομάδας χαμήλους᾽ διατείνει γὰρ τὸ ξῷον τοῦτο 

σταδίους οὐ πολὺ ἐλάττους χιλίων πεντακοσίων. 36 

ὅδοΐ δὲ περὶ τὸν Πευχέστην πυϑόμενοι κατὰ μέσην 841 

μὲ 0 

«i» 

[dd δ 

4 παρασκευάσασϑαι δέχ᾽ ἡμερῶν 5s Polyaen. IV 6, 11) 
ἄπυρα σιτία] παρασκευάσασϑαι" ἕξ δ᾽ ἔχειν ἡμερῶν ἄ. c. Ἐ. 
8 (διαδ δοὺς] δοὺς codd.; corr. Dind. λόγους F. 12 τῆς] 
zàg F, corr. 2. m. 13 post τινες &dd. νυκτὸς RX. 17 ἐκ 
PT P» σδεαστημάτων X. 94 in marg. cod. R EE πόσον δρόμον 
Zuseséer ἡ δρομοκάμηλος (2.m.) 96 τὸν om. € 
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τὴν ὁδὸν ἑωρᾶσϑαι τὴν στρατοπεδείαν, διέγνωσαν ἀνα- 

χωρεῖν sig τοὺς ἐσχάτους τόπους τῆς χειμασίας, φοβού- 

μενοι μὴ καταληφϑῶσιν ὑπὸ τῶν πολεμίων πρὶν ἢ 

συνελθεῖν πανταχόϑεν τὴν συμμαχοῦσαν δύναμιν. ὧν 

ὁρῶν τὴν ἀϑυμίαν Εὐμενὴς θαρρεῖν παρεχελεύετο καὶ 

μένειν ἐπὶ τῶν ὅρων τῆς ἐρήμου" εὑρηκέναι γὰρ τρό- 
zov δι’ οὗ ποιήσει τὸν ᾿Αντίγονον ὕστερον ἡμέραις 
τρισὶν ἢ τέτταρσι παραγενέσϑαι᾽' τούτου δὲ γενομένου 
τὴν μὲν ἑαυτῶν δύναμιν ῥᾳδίως ἀϑροισϑήσεσϑαι, τοὺς 
δὲ πολεμίους καταπεπονημένους καὶ πάντων ἐνδεεῖς 

ὄντας ὑποχειρίους γενήσεσθαι. πάντων δὲ ϑαυμασάν- 

τῶν τὸ παράδοξον τῆς ἐπαγγελίας καὶ ξητούντων μα- 

ϑεῖν τί ποτ᾽ ἔσται τὸ δυνάμενον κωλῦσαι προάγειν 
τοὺς ἐναντίους, προσέταξεν ἀκολουϑεῖν ἑαυτῷ πάντας 

τοὺς ἡγεμόνας μετὰ τῶν ἰδίων στρατιωτῶν, ἔχοντας 
ἐν ἀγγείοις πλείοσι πῦρ. ἐκλεξάμενος δὲ τῆς μετεώρου 
χώρας τόπον ἐστραμμένον ἐπὶ τὴν ἔρημον καὶ πρὸς 
τὴν ἀποθεώρησιν πανταχόϑεν εὐφυῆ, σημεῖα ϑέμενος 
περιέλαβεν ὡς ἂν ἑβδομήκοντα σταδίων περιφέρειαν. 
διελὼν δὲ τόπους ἑκάστῳ τῶν συνακολουθούντων συν- 

ἔταξε νυκτὸς πῦρ κάειν διαστάντας ὡς ἂν εἴκοσι πή- 

χεῖς xal κατὰ μὲν τὴν πρώτην φυλακὴν πολλὴν φλόγα 

ποιεῖν ὡς ἂν ἐγρηγορότων ἔτι καὶ πρὸς ϑεραπείαν καὶ 
δεῖπνον παραδχξυαξομένων, τῆς δὲ δευτέρας ἐλάττω, 
καὶ τῆς τρίτης ἀπολιπεῖν ὀλίγα παντελῶς ὥστε δοκεῖν 
εἶναι τοῖς ἐξ ἀποστήματος ϑεωροῦσιν ἀληϑινὴν στρα- 

1 τὴν om. R, suppl. 1. m. 8 πρὶν συνεισελθεῖν F. ὅ ὁ 
Ἑὐμενὴς F. ἐπεκαλεῖτο E. 8 cf. Plut. Eum. 165. 16 cf. 
Polyaen. IV 8, 4. 17 xol πρὸς τὴν ἀπόϑεσιν καὶ πρὸς ἀπο- 
ϑεώρησιν X. — 91 διιστάντας libri; covv. Ὁ. ὃ ὡς WE 
cf. Polyaen. 1, 1. 29 χαὶ om. NX. «oov» V. S. ποθεν" 
acuésos X. 388 post ὀλίγα πυρὰ excidisse cens τὰ. 

e 
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64 Diodor. XIX 38 — 40. 

4 τοπεδείαν. τῶν δὲ στρατιωτῶν ποιησάντων τὸ προσ- 
ταχϑὲν κατενόησάν τινὲς τὰ πυρὰ τῶν νεμομένων μὲν 
τὴν ἀπεναντίον ὀρεινήν, φίλων δ᾽ ὄντων Πίϑωνι τῷ 
Μηδίας σατράπῃ. δόξαντες δὲ πρὸς ἀλήϑειαν εἶναι 
στρατοπεδείαν, καταδραμόντες sig τὸ πεδίον ἀπήγγει- 5 

λαν τοῖς περὶ τὸν ᾿ἀντίγονον καὶ Πίϑωνα. οἱ δὲ διὰ 
τὸ παράδοξον καταπλαγέντες καὶ τῆς ὁδοιπορίας ἐπι- 
σχόντες ἐβουλδύοντο πῶς χρηστέον τοῖς προσηγγελ- 
μένοις ἦν γὰρ ἐπικίνδυνον τὸ πεπονηκότας καὶ 
πάντων ἐνδεεῖς συνηγμένοις ἤδη τοῖς πολεμίοις καὶ 

πάντων εὐποροῦσι συμβαλεῖν. ὑπολαβόντες δὲ προ- 
δοσίαν γεγενῆσϑαι καὶ προακηκοότας τὸ μέλλον τοὺς 

πολεμίους ἠθροῖσϑαι, τὸ μὲν ἐπ᾽ εὐθείας προάγειν 
ἀπέγνωσαν, εἷς δεξιὰ δὲ κλίναντες προῆγον ἐφ᾽ ἑκάτερα 
μέρη τῆς οἰκουμένης χώρας. βουλόμενοι τὴν δύναμιν 15 

ἐκ τῆς κακοπαϑίας ἀναλαβεῖν. 
399 Εὐμενὴς δὲ τὸν προειρημένον τρόπον καταστρατη- 

γήσας τοὺς πολεμίους μετεπέμπετο πανταχόϑεν τοὺς 

διερριμμένους τῶν στρατιωτῶν καὶ χειμάξοντας ἐν ταῖς 
κώμαις. βαλόμενος δὲ χάρακα καὶ τάφρῳ βαϑείᾳ τὴν so 

παρεμβολὴν ὀχυρώσας ὑπεδέχετο μὲν τοὺς ἀεὶ καταν- 
τῶντας τῶν συμμάχων, ἐπλήρωσε δὲ τὴν στρατοπεδείαν 

2 πάντων τῶν ἐπιτηδείων. ὃ δ᾽ ᾿Αντίγονος διελϑὼν τὴν 8348 
ἔρημον καὶ πυϑόμενος παρὰ τῶν ἐγχωρίων σχεδὸν τὴν 
μὲν ἄλλην δύναμιν ἅπαδαν συνεληλυϑέναι τοῖς περὲ 36 

τὸν Εὐμενῆ, τοὺς δ᾽ ἐλέφαντας μέλλειν ἀναξευγνύειν 
ἐκ τῆς χειμασίας καὶ πλησίον εἷναι μεμονωμένους πάσης 

c 
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8 ἐπηγγελμένοις F. — 129 μέλλειν F. 14 δ᾽ ἐκκλίναντες 
Hertl 1Π p. 82. ἐφ᾽ ἑκάτερα] quid sit non assequor; Droyseni 
axplicatio (l.l p.290) mihi non probatur, coneio ἐπ᾿ ἀκέραια 

(Cf. XIX 32, 2; 84,17). 16 κακοπαθείας Y. ὯΔ bgootbees Y. 
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βοηϑείας, ἀπέστειλεν ἐπ᾽ αὐτοὺς ἱππεῖς λογχοφόρους 
μὲν Μήδους δισχιλίους, Ταραντίνους δὲ διακοσίους, 

τῶν δὲ πεζῶν τοὺς ψιλοὺς ἅπαντας ἥἤλπιξε γὰρ με- 

μονωμένοις τοῖς ϑηρίοις τὴν ἐπίϑεσιν ποιησάμενος τού- 
5 τῶν t5 ῥᾳδίως κυριεύσειν καὶ τῶν πολεμίων παρελεῖ- 
σϑαι τὸ κράτιστον μέρος τῆς δυνάμεως. ὃ δ᾽ Εὐμενὴς 

καταστοχασάμενος τὸ μέλλον ἀπέστειλεν ἐπὶ τὴν βοή- 
ϑειαν ἱππεῖς μὲν τοὺς κρατίστους χιλίους καὶ πεντα- 

κοσίους, πεξοὺς δὲ ψιλοὺς τρισχιλίους. ἐπιφανέντων 4 
10 δὲ πρότερον τῶν ᾿Αντιγόνου στρατιωτῶν οἱ τῶν 

ἐλεφάντων ἡγεμόνες τάξαντες sig πλινϑίον τὰ ϑηρία 

προῆγον, ὃν μέσῳ μὲν ἀπειληφότες τὰ σκευοφόρα, 
κατὰ δὲ τὴν οὐραγίαν ἔχοντες συναγωνιξομένους ἱππεῖς 
οὐ πλείους τετρακοσίων. ἐπιπεσόντων δ᾽ αὐτοῖς τῶν b 

16 πολεμίων παντὶ τῷ βάρει καὶ βιαιότερον ἐπικειμένων 
οἱ μὲν ἱππεῖς ἐτράπησαν ὑπὸ τοῦ πλήϑους καταπονη- 
ϑέντες. οἱ δ᾽ ἐπὶ τῶν ἐλεφάντων ἐφεστηκότες τὸ μὲν 
πρῶτον ἀντεῖχον καὶ διεκαρτέρουν πανταχόϑεν κατα- 

τιτρωσκόμενοι, βλάψαι δ᾽ οὐδὲν τοὺς πολεμίους δυνά- 

40 μᾶνοι. ἤδη δ᾽ αὐτῶν καταπονουμένων ἀνελπίστως ἐπι- 6 
φανέντες οἱ παρ᾽ Εὐμενοῦς ἐξήρπασαν αὐτοὺς ἐκ τῶν 
κινδύνων. μετὰ δ᾽ ἡμέρας ὀλίγας ἐν τεσσαράκοντα 
σταδίοις ἀντιστρατοπεδευουσῶν τῶν δυνάμεων ἐξέταξαν 

ἀμφότεροι τὸ στρατόπεδον εἷς μάχην, ὡς περὶ τῶν 

46 ὅλων κρίσεως ἐσομένης. 
᾿Αντίγονος μὲν οὖν τοὺς ἱππεῖς ἐπὶ τὰ κέρατα 40 

διελόμενος τὸ μὲν εὐώνυμον μέρος Πίϑωνι παρέδωκε, 

o 

Μήδους om. RX et ast. not. Steph.; at cf. XIX 29,2; 
49, 9; Plut. Eum. 18. 6 παρελέσϑαι RX. 8 xol om. EF. 
11.19 sig πλινϑίον — ἀξἀπειληφότες om. X. Y9, Güxs egets τὸ. 
σκευοφόρα] ὑπειληφότες πεξούς τινας ψιλοὺς V. δ τοῖς πῦναν 
pog F. 22 év om. RX. 

Diodorus. V. o 



66 Diodor. XIX 40. 41. 

τὸ δὲ δεξιὸν τῷ υἱῷ Ζημητρίῳ, μεϑ᾽ οὗ καὶ αὐτὸς 
διαγωνίξεσϑαι διεγνώκει. τοὺς δὲ πεζοὺς εἷς μέσον 

καταστήσας παρέταξε παρ᾽ ὅλην τὴν δύναμιν τοὺς ἐλέ- 
φαντας; πληρώσας τὰ διαστήματα τοῖς ψιλικοῖς τάγμα- 

σιν. ὁ δὲ πᾶς ἀριϑμὸς ἦν αὐτοῦ τῆς δυνάμεως πεζοὶ 5 
μὲν δισμύριοι δισχίλιοι, ἱππεῖς δ᾽ ἐννακισχίλιοι σὺν 

τοῖς ἐκ Μηδίας προδκαταγραφεῖσι, ϑηρία δὲ ἑξήκοντα 

καὶ πέντε. ὃ δ᾽ Εὐμενὴς πυϑόμενος τὸν ᾿Αντίγονον 
ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ κέρατος τετάχϑαι μετὰ τῶν ἀρίστων 
ἱππέων, καὶ αὐτὸς ἀντετάξατο, ἐπὶ τὸ λαιὸν κέρας 10 

ἐπιστήσας τοὺς ἀρίστους" καὶ γὰρ τῶν σατραπῶν τοὺς 
πλείστους ἐνταῦϑα κατέστησεν μετὰ τῶν συναγωνιξο- 
μένων αὐτοῖς ἱππέων ἐπιλέχτων καὶ αὐτὸς μετὰ τού- 

τῶν ἔμελλε κινδυνεύειν᾽ συνῆν δ᾽ αὐτοῖς καὶ Μιϑοι- 
δάτης ὁ ̓ Αριοβαρξάνου μὲν υἱός, ἀπόγονος δ᾽ ἑνὸς τῶν 15 

ἑπτὰ Περσῶν τῶν συγκαϑελόντων τὸν μάγον Σμέρδιν, 849 

ἀνὴρ ἀνδρείᾳ διαφέρων καὶ τεϑραμμένος ἐκ παιδὸς 
στρατιωτικῶς. πρὸ δὲ τοῦ χέρατος παντὸς ἔταξεν ἐν 
ἐπικαμπίῳ τοὺς κρατίστους τῶν ἐλεφάντων ἑξήκοντα 
καὶ τὰ διαστήματα' τοῖς ψιλοῖς διέλαβε τάγμασι. τῶν 530 

δὲ πεξῶν πρώτους μὲν ἔταξε τοὺς ὑπασπιστάς, εἶτα 
τοὺς ἀργυράσπιδας, ἐπὶ πᾶσι δὲ τοὺς ξένους καὶ τῶν 
ἄλλων τοὺς εἰς τὰ Μακεδονικὰ καϑωπλισμένους, καὶ 

πρὸ τούτων ἐλέφαντας καὶ τῶν ψιλῶν τοὺς ἱκανούς. 

ἐπὶ δὲ τὸ δεξιὸν κέρας τάξας τῶν ἱππέων καὶ τῶν ss 

ἐλεφάντων τοὺς ἀσϑενεστέρους ἀπέδειξεν ἡγεμόνα τῶν 

t9 

e 

FN 

8 malim cum Wess. προέταξε (cf. XIX 28, 4). τὴν δύναμιν" 
τοὺς δ᾽ ἐλέφαντας πληρώσαντες libri; corr. Rhod. 19 “πλεί- 
ους Χ. 15 δ᾽ ἑνὸς] δὲ RX; cf. XVI 47,2. 16 τῶν συγκαϑ- 
edorror τὸν μάγον Σμέρδιν om. RX. 20 ψιλοῖς] cf. XIX 29,6; 

v$44/xoée Dind. et Herll. II 2 p. 18.- 26 δὲ om. F. 268qq. τῶν 
zérrO»b O/fumov] πάντων τὸν D. T. 
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πάντων Φίλιππον᾽ τούτῳ δὲ διεκελεύσατο φυγομαχεῖν 

καὶ τὴν ἀπὸ ϑατέρου μέρους κρίδιν ἀποθϑεωρεῖν. οἱ 

δὲ σύμπαντες ἦσαν μετ᾽ Εὐμενοῦς κατὰ τοῦτον τὸν 

καιρὸν πεξοὺ μὲν τρισμύριοι ἑξακισχίλιοι ἑπτακόσιοι, 

ἱππεῖς δὲ ἑξακισχίλιοι, ἐλέφαντες δὲ éxavóv τεσσα- 

ρεσχαίδεκα. 
Μικρὸν δὲ πρὸ τῆς παρατάξεως ᾿Δντιγένης ὃ τῶν 41 

ἀργυρασπίδων στρατηγὸς ἔπεμψεν ἕνα τῶν Μακεδόνων 
ἱππέων ἐπὶ τὴν φάλαγγα τῶν ἐναντίων, προστάξας 

10 πλησίον παραγενόμενον ἀναβοῆσαι. οὗτος δὲ προσ- 
ιππεύδας μόνος εἷς φωνῆς ἀκοὴν, καϑ᾿ ὃ μέρος ἡ 
φάλαγξ ἦν τῶν παρ᾽ ᾿Αντιγόνου Μακεδόνων, ἀνεβόησεν 

«Ἐπὶ τοὺς πατέρας, ὦ κακαὶ κεφαλαί, τοὺς μετὰ Φι- 
λίππου καὶ ᾿4λεξάνδρου τὰ ὅλα κατειργασμένους:» οὃς 

15 μετ᾽ ὀλίγον ὄψονται καὶ τῶν βασιλέων καὶ τῶν προ- 
γεγονότων ἀγώνων ἀξίους. καὶ γὰρ ἐτύγχανον κατὰ 
τοῦτον τὸν καιρὸν τῶν ἀργυρασπίδων οἱ νεώτατοι 
μὲν περὶ τὰ ἕξήκοντα ἔτη, τῶν δ᾽ ἄλλων οἱ πλείους 
μὲν περὶ τὰ ἑβδομήκοντα, τινὲς δὲ καὶ πρεσβύτεροι, 

20 πάντες δὲ ταῖς ἐμπειρίαις καὶ ταῖς ῥώμαις ἀνυπόστατοι" 

τοσαύτη περὶ αὐτοὺς ἦν εὐχειρία καὶ τόλμα διὰ τὴν 

συνέχειαν τῶν κινδύνων. γενομένου δὲ τοῦ κηρύγ- 
ματος κωθϑότι προείρηται, παρὰ μὲν τοῖς περὶ ᾿Αντί- 
γονον ἐγίνοντο φωναὶ δυσχερεῖς, ὅτι συναναγκάξοιντο 

86 πρὸς συγγενεῖς καὶ πρεσβυτέρους διαμάχεσϑαι, παρὰ 

οι 

[e 

e 

1 τοῦτον F. 8 κατὰ τὸν αὐτὸν καιρὸν F. ὅ ἱππεῖς δὲ 
ἑξακισχίλιοι om. EX; πεντήκοντα (vel ἑβδομήκοντα (W)) addere 
videntur recentiores quidam codices. δεκατέσσαρες F. 9 προσ- 
τάξας τῶν ἐναντίον πλησίον x. F. 19 παρ᾽ ᾿ἀντιγόνῳ F. 18 aut 
addendum est (sicut Wess. vidit) ex Plut. Eum. 16 ζἁμαρστά- 
vers?» &ut subaudiendum (cf. Wess. monenXe λον. V ow. "Ub. 
16 ὄψεσθε Rhod. 17.18 cf. Plot. Eum. 1&. ὯΔ seq. veces 
παρ᾽ αὐτοῖς F. τόλμη F. 99 καϑώσπερ. 

Ὄ" 
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δὲ τοῖς μετ᾽ Εὐμενοῦς παρατασσομένοις παρακελδυσμὸς 

καὶ βοὴ τὴν ταχίστην ἄγειν ἐπὶ τοὺς πολεμίους. ὧν 
Εὐμενὴς ὁρῶν τὴν προϑυμίαν ἦρεν τὸ σύσσημον, δι᾽ 
ὧν παρεστήσατο τοὺς μὲν σαλπιγχτὰς τὸ πολεμικὸν 

σημαίνειν, τὴν δὲ δύναμιν ἀλαλάξαι πᾶσαν. δ 

Σιυνῆψε δὲ μάχην πρῶτον μὲν τὰ ϑηρία, μετὰ δὲ 
ταῦτα καὶ τὸ τῶν ἱππέων πλῆϑος. τοῦ δὲ πεδίου 

πολλὴν εὐρυχωρίαν ἔχοντος καὶ παντὸς ὑπάρχοντος 

ἀργοῦ διὰ τὴν ἐν αὐτῷ διήκουσαν ἁλμυρίδα τοσοῦτον 
συνέβη ὑπὸ τῶν ἱππέων ἐξαίρεσϑαινι κονιορτὸν ὥστε 1 
μηδένα δύνασϑαι ῥᾳδίως συνορᾶν ἐξ ὀλίγου διαστή- 
ματος τὸ γινόμενον. ὃ δὴ χατανοήδας ᾿Αντίγονος ἀπ’-ϑ8δ0 

ἔστειλε τοὺς ἐκ Μηδίας ἱππεῖς καὶ τῶν Ταραντίνων 

τοὺς ἱκανοὺς ἐπὶ τὴν ἀποσκευὴν τῶν πολεμίων" ἤλπιξε 

γάρ, ὕπερ ἦν ἀληϑές., διὰ μὲν τὸν κονιορτὸν λήσεσϑαι, 
διὰ δὲ τὴν ἅλωσιν τῆς ἀποσκευῆς ἀκονητὶ κρατῆσαι 

τῶν πολεμίων. οἱ δὲ πεμφϑέντες περιιππεύσαντες τὸ 

κέρας τῶν ἐναντίων καὶ λαϑόντες ἐπέϑεντο τοῖς 

σχευοφόροις. ἀπέχουσι τῆς μάχης ὡς πέντε σταδίους" 
εὑρόντες δ᾽ αὐτὴν πλήρη μὲν ὄχλου πρὸς μάχην ἀχρή- so 
ὅτου, τοὺς δ᾽ ἀμυνομένους ὀλίγους ταχὺ τοὺς ἀντι- 

στάντας τρεψάμενοι τῶν ἄλλων ἁπάντων ἐκυρίξυσαν. 
ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις ᾿Αντίγονος μὲν συνάψας 

5 μὰ 

μάχην τοῖς ἀντιτεταγμένοις καὶ μετὰ πλήϑους ἱππέων 
ἐπιφανεὶς κατεπλήξατο Πευκέστην τὸν τῆς Περσίδος ss 

σατράπην, ὃς μετὰ τῶν περὶ ἑαυτὸν ἱππέων ἔξω τοῦ 
κονιορτοῦ διδοὺς ἑαυτὸν συνεπεσπάσατο καὶ τῶν ἄλλων 

1 δὲ om. X. ὃ malim δι᾽ οὗ cum Wess.; (Óv ex ante- 
cedente v. repetitum). — B ἀλλαλάξαι F. 9 ἁλμυρίδα] cf. Plut. 
Eum. 16. 11 μηδένα] μὴ RX. 129 ὃ δὴ] ὁ δ᾽ εὖ F, corr. 
Z m. 14 ἱχανοὺς] χρατίσ στους F. [1 uiv om. F, add. 2. m. 
16 £xosuzi FK. κρατήσειν Dind. — 98 αὐτὸν Y. 
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εἷς χιλίους πεντακοσίους. Εὐμενὴς δὲ μετ᾽ ὀλίγων 5 

ἀπολειφϑεὶς ἐπ᾽ ἄκρου τοῦ χέρατος τὸ μὲν εἶξαι τῇ 
τύχῃ καὶ φυγεῖν αἰσχρὸν διέλαβεν, τὸ δὲ τηροῦντα 
τὴν δεδομένην ὑπὸ τῶν βασιλέων πίστιν γενναίᾳ προ- 

6 αἱρέσει συναποϑανεῖν προχρίνας ἐπ᾽ αὐτὸν ἐώσατο τὸν 
᾿Δντίγονον. γενομένης δ᾽ ἱππομαχίας καρτερᾶς καὶ τῶν 6 
μὲν μετ΄ Εὐμενοῦς ταῖς προϑυμίαις προεχόντων, τῶν 

. δὲ μετ᾽ ᾿Αντιγόνου τῷ πλήϑει περιγινομένων πολλοὶ 
παρ᾽ ἀμφοτέρων ἔπιπτον᾽ ὅτε δὴ συνέβη καὶ τῶν ἐλε- 

10 φάντων πρὸς ἀλλήλους ἀγωνιξομένων πεσεῖν τῶν Εὐ- 

μενοῦς τὸν προηγούμενον, συμπλαχέντα τῷ κρατίστῳ 

τῶν ἀντιτεταγμένων. διόπερ Εὐμενὴς δρῶν τοὺς μετ᾽ 7 

αὐτοῦ πανταχόϑεν ἐλαττουμένους ἐξῆγεν ἐκ τῆς μάχης 
τοὺς ὑπολελειμμένους ἱππεῖς καὶ παρελϑὼν ἐπὶ ϑάτε- 

15 ρον κέρας ἀνελάμβανε τοὺς μετὰ Φιλίππου τεταγμέ- 

vovg, οἷς ἦν παρηγγελκὼς φυγομαχεῖν. ἡ μὲν οὖν 

τῶν ἱππέων μάχη τοιοῦτον ἔσχε τὸ τέλος. 
Τῶν δὲ πεξῶν οἱ μὲν ἀργυράσπιδες συμφράξαντες 48 

καὶ βιαιότερον τοῖς ἀντιτεταγμένοις ἐπιπεσόντες τοὺς 

80 μὲν ἐν χειρῶν νόμῳ διέφϑειραν, τοὺς δὲ συνηνάγκα- 
σαν φυγεῖν. ἀκατάσχετοι δὲ ταῖς δρμαῖς γενόμενοι καὶ 

πρὸς πᾶσαν τὴν τῶν ἐναντίων φάλαγγα διαγωνισά- 

μενοι τοσοῦτον ταῖς δὐχειρίαις καὶ ῥώμαις ὑπερεῖχον 
ὥσϑ᾽ ἑαυτῶν μὲν ἀποβαλεῖν μηϑένα, τῶν δ᾽ ἐναντίων 

35 ἀνελεῖν μὲν ὑπὲρ τοὺς πεντακισχιλίους, τρέψασϑαι δὲ 
τοὺς πεζοὺς πάντας, ὄντας πολλαπλασίους. Εὐμενὴς 2 

δὲ πυϑόμενος τὴν μὲν ἀποσχευὴν ἡλωκέναι, τοὺς δ᾽ 

8 φεύγειν F. διέλαβεν) διέλεγε F, corr. 2. m. 9 παρ᾽ 
ἀμφοτέροις Wess. — 15 ἀνέλαβε F. 18 συμφράξαντες (éov- 
τοὺς) XX 44,5; at cf. Plut. Ages. 18. 198 τοῖς (vue eyes 
ἐπεισπεσόντες F. 24 μηδένα F. O9 aevxoww A «ὦ. Yos. 

IV 6,18; Just. XIV 8,6. — 96 ἅπαντας Y. — 2A νὰν... 9 SW 



10 Diodor. XIX 48. 44. 

ἱππεῖς. vovg μετὰ Πευκέστου μὴ μακρὰν ἀπέχειν, ἐπ- 
δχείρησεν ἀϑροίξειν ἅπαντας καὶ πάλιν ἱππομαχεῖν 

πρὸς ᾿Αντίγονον᾽ ἤλπιξε γὰρ μάχῃ κρατήσας οὐ μόνον 

τὴν ἰδίαν ἀποσκευὴν σώσειν, ἀλλὰ καὶ τὴν τῶν πολε- 

μίων προσλήψεσϑαι. τῶν δὲ περὶ τὸν Πευχέστην οὐχ 5 
ὑπακουόντων, ἀλλὰ καὶ τοὐναντίον πορρωτέρω τὴν 

ἀποχώρησιν ποιουμένων ἐπί τινα τόπον, ἅμα δὲ καὶ 
νυκτὸς καταλαμβανούσης ἠναγχκάσϑη συνεῖξαι τῷ καιρῷ. - 

᾿Αντίγονος δὲ τοὺς ἱππεῖς sig δύο μέρη διελόμενος 
τοὺς μὲν αὐτὸς ἔχων ἐφήδρευξ τοῖς περὶ τὸν Εὐμενῆ, 10 
τὴν δρμὴν αὐτῶν ἀποθϑεωρῶν, τοὺς δ᾽ ἄλλους παρα-3861 
δοὺς Πίϑωνι προσέταξεν ἐπιϑέσϑαι τοῖς ἀργυράόσπισι 

ὅ μεμονωμένοις τῆς τῶν ἱππέων βοηϑείας. ταχὺ δ᾽ αὐτοῦ 
τὸ προσταχϑὲν συντελοῦντος οἱ Μακεδόνες εἷς πλιν- 

ϑίον ἑαυτοὺς ποιήσαντες ἀσφαλῶς ἀπεχώρησαν ἐπὶ τὸν 15 

ποταμὸν καὶ τῶν περὶ τὸν Πευκέστην κατηγόρουν ὡς 

αἰτίων γεγενημένων τῆς τῶν ἱππέων ἥττης. καταντη- 

. 6évvov δὲ καὶ τῶν περὶ τὸν Εὐμενῆ περὶ λύχνων 
6 ἁφὰς συνελθόντες ἐβουλεύοντο τί χρὴ πράττειν. οἵ 
μὲν οὖν σατράπαι τὴν ταχίστην ἔφησαν δεῖν ἀποχω- so 

ρεῖν sig τὰς ἄνω σατραπείας, ὁ δ᾽ Εὐμενὴς ἀπεφαίνετο 
μένειν καὶ διαγωνίξεσϑαι, τῆς μὲν τῶν ἐναντίων φά- 

λαγγος δυντετριμμένης, τῆς δὲ τῶν ἱππέων δυνάμεως 
ἐφαμίλλου παρ᾽ ἀμφοτέροις οὔδης. οἱ δὲ Μακεδόνες" 
οὐδετέροις ἔφασαν ὑπακούσεσϑαι, τῆς ἀποσχευῆς αὖ- ss 

e» 

i» 

e3 

1 ἐπεχείρισεν X. 4 ἐπί τινα τόπον] ἐπί τισι τόποις F; 
ἐπί τινα λόφον Reiske (non improbabiliter. 8.ἠναγκάσϑη συν- 
εἴξαι] ἠναγκάσϑησαν εἶξαι libri; corr. Wess. et Reiske. 14 εἰς 
πλινθίον ἑαυτοὺς ποιήσαντες HX; πλινϑίον ἑαυτῶν m. Ἐ. 
45 ἐσὲ om. . 16 τὸν περὸ II. X. 17 αἰτίω γεγενημένω F. 
19 συνεζϑόντερ om. HR (qui συνεβουλδύοντο). suppl 1. m. 

5S5 /pzcerv F. ὁπακούεσϑαι X. 
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τῶν ἡλωκυίας καὶ παρὰ τοῖς πολεμίοις ὄντων τέκνων 

καὶ γυναικῶν καὶ πολλῶν ἄλλων ἀναγκαίων σωμάτων. 

vórs μὲν οὖν διελύϑησαν οὐδεμίαν συμπεφωνημένην 8 
γνώμην βεβαιώσαντες" μετὰ δὲ ταῦϑ᾽ οἱ Μακεδόνες 
λάϑρᾳ διαπρεσβευσάμενοι πρὸς ᾿Αντίγονον τὸν μὲν 
Εὐμενῆ συναρπάσαντες παρέδωκαν, τὰς δ᾽ ἀποσκευὰς 

κομισάμενοι καὶ πίστεις λαβόντες κατετάχϑησαν sig τὸ 

στρατόπεδον. τὸ παραπλήσιον δ᾽ οἵ τε σατράπαι καὶ 9 
τῶν ἄλλων ἡγεμόνων τε καὶ στρατιωτῶν οἱ πλεῖστοι, 

τὸν στρατηγὸν ἐγκαταλιπόντες, τῆς ἰδίας ἀσφαλείας 

μόνον ἐφρόντισαν. 
᾿Δντίγονος δὲ παραδόξως κυριξύσας τοῦ τ᾽ Εὐ- 44 

μενοῦς καὶ πάδης τῆς ἀντιτεταγμένης δυνάμεως ᾿ἄντι- 

γένην μὲν τὸν τῶν ἀργυρασπίδων ἡγούμενον συλλα- 

15 βὼν καὶ καταϑέμενος sig δσειρὸν ξῶντα κατέχαυδεν, 

Εὔδημον δὲ τὸν ἐξ ᾿Ινδῶν καταγαγόντα τοὺς ἐλέφαν- 
τας καὶ * Ksifovov καί τινας ἄλλους τῶν ἀλλοτρίως 

ἀεὶ πρὸς αὐτὸν ἐχόντων ἀνεῖλεν. Εὐμενῆ δὲ παρα- 8 
δοὺς εἷς φυλακὴν ἐβουλεύετο πῶς αὐτῷ χρηστέον εἴη. 

30 ἔσπευδε γὰρ ἔχειν μεϑ'’ αὑτοῦ στρατηγὸν ἀγαϑὸν καὶ 
χάριτος ὑπόχρεων, οὐ λίαν δ᾽ ἐπίστευεν αὐτοῦ ταῖς 
ἐπαγγελίαις διὰ τὴν πρὸς Ὀλυμπιάδα καὶ τοὺς βασιλεῖς 

φιλίαν" καὶ γὰρ πρότερον σωϑεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ περὶ ΪΝΝῶρα 
τῆς Φρυγίας οὐδὲν ἧττον τοῖς βασιλεῦσι προϑυμότατα 

15 συνηγωνίσατο. δρῶν δὲ καὶ τὴν τῶν Μακεδόνων δομὴν 

1 

8 συμφωνημένην X. | S vs om. F. 9 xol στρατηγῶν καὶ 
στρατιωτῶν F. 1 σειρὸν F, suprascr. ab alt. m. o supra s; 
σορὸν Rhod. 16 Εὔϑδημο»] cf. 14,1. 17 "Κελβανὸν RX; 
Κέβαλον F quod legitimum esse censet Wess. (cf. Plut. quaest. 
Gr. 9); Κεβαλῖνον Valck. ad Her. VI 46 (cf. Diod. XNW 139. 
Curt. VI 7,16). 18 αἰεὶ F. 9 &ovtoo V. — 9 eX, CEN 
50, 4 sq. 
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ἀπαραίτητον οὖσαν πρὸς τὴν κατ᾽ Εὐμενοῦς τιμωρίαν 

ἀνεῖλε τὸν ἄνδρα᾽ διὰ δὲ τὴν προγεγενημένην φιλίαν 

καύσας τὸ σῶμα καὶ καταϑέμενος sig ἀγγεῖον τὰ ὀστᾶ 

8 πρὸς τοὺς oixs(ovg ἀπέστειλεν. ἀνήχϑη δ᾽ ἐν τοῖς 
τραυματίαις αἰχμάλωτος καὶ ὃ τὰς ἱστορίας συνταξά- s 

μενος ἹΙερώνυμος ὁ Καρδιανός, ὃς τὸν μὲν ἔμπροσϑεν 

χρόνον ὑπ’ Εὐμενοῦς τιμώμενος διετέλεσεν, μετὰ δὲ 
τὸν ἐκείνου ϑάνατον ὑπ᾽ ᾿Αντιγόνου ἐτύγχανε φιλαν- 
ϑοοωπίας καὶ πέστξοως. 

4 ὉῸ δ᾽ ᾿ΔΑντίγονος τὴν δύναμιν ἅπασαν ἀναλαβὼν 10 

εἷς Μηδίαν αὐτὸς μὲν ἔν τινι κώμῃ παρεχείμαδσεν οὔσῃ 

πλησίον ᾿Εκβατάνων, ἐν qj τῆς χώρας ἐκείνης ἐστὶ vàsse 
βασίλεια, τοὺς δὲ στρατιώτας ἐπιδιεῖλεν sig ἅπασαν 

τὴν σατραπείαν καὶ μάλιστα sig τὴν ἐπαρχίαν τὴν 
προσαγορευομένην Ῥάγας. ἣ ταύτην τὴν προσηγορίαν 15 

ἔσχεν ἀπὸ τῶν γενομένων περὶ αὐτὴν ἀτυχημάτων ἐν 

τοῖς ἔμπροσϑεν χρόνοις᾽ πλείστας γὰρ ἔχουδα πόλεις 

τῶν ἐν ἐκείνοις τοῖς τόποις καὶ μάλιστ᾽ εὐδαιμονούσας 

τηλικούτους ἔσχε σεισμοὺς ὥστε καὶ τὰς πόλεις καὶ 
τοὺς ἐνοικοῦντας ἅπαντας ἀφανισϑῆναι, καϑόλου δὲ so 

τὴν χώραν ἀλλοιωϑῆναι καὶ ποταμοὺς ἀντὶ τῶν προὺ- 

παρχόντων ἄλλους φανῆναι καὶ λίμνας. 

45 κΚΔΚΚατὰ δὲ τούτους τοὺς χρόνους συνέβη γενέσϑαι 

περὶ τὴν Ῥοδίων. πόλιν τὸν τρίτον κατακλυσμόν, ὃς 

πολλοὺς τῶν ἐνοικούντων διέφϑειρεν. ὧν ὃ μὲν πρῶτος 530 
ὀλίγα τοῖς ἀνθρώποις ἐνώχλησεν, ὡς ἂν τῆς πόλεως 

οὔσης vsoxtíóvov καὶ διὰ τοῦτο πολλὴν εὐρυχωρίαν 

eO 

6 τραυματίαις] ἑαλωκόσι F. 10 τὴν uiv δύναμιν F. 
ἀναλαβὼν sig Μηδία») recte: cf. Hertl. III p. 88 (qui aliter 
indicaverat II 2 p. 14). 14 σατραπείαν] στρατιὰν F. — 10 'Pa- 

40€] ef Strab. ki 9, 1; ἡ Ῥγιανὴ Ptol. VI 2, 6. 24 τῶν 
Zvovor F. 26 τοὺς ἀνθρώπους ἠνώγχκνησεν Y. 
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ἐχούσης, ὁ δὲ δεύτερος μείξων ἐγένετο καὶ πλείω 9 
σώματα διέφϑειρεν. ὁ δὲ τελευταῖος ἐπέπεσε μὲν ἔαρος 
ἀρχομένου, καταρραγέντων ἐξαίφνης μεγάλων ὄμβρων 

καὶ χαλάξης ἀπίστου τὸ μέγεϑος᾽ μνααῖαι γὰρ ἔπιπτον, 
ἔστι δ᾽ ὅτε xol us(fovg, ὥστε πολλὰς μὲν τῶν οἰκιῶν 

συμπίπτειν διὰ τὸ βάρος, οὐκ ὀλίγους δὲ καὶ τῶν ἀν- 

ϑοώπων ἀπόλλυσϑαι' ϑεατροειδοῦς δ᾽ οὔσης τῆς Ῥόδου 3 
καὺ τὰς ἐγκλίσεις τῶν ὑδάτων κατὰ τὸ πλεῖστον sig 

οι 

σι 

ἕνα τόπον ποιουμένης εὐθὺς τὰ ταπεινὰ τῆς πόλεως 

ἐπληροῦτο, τῶν μὲν ὀχετῶν διὰ τὸ δοκεῖν παρεληλυ- 
ϑέναι τὸν χειμῶνα κατημελημένων, τῶν δ᾽ ἐν τοῖς 

τείχεσιν ὀβελίδσκων συμφραχϑέντων. τοῦ δ᾽ ὕδατος 4 
παραδόξως ἀϑροιξομένου πᾶς μὲν ὁ περὶ τὸ δεῖγμα 

καὶ Διονύσιον τόπος ἐπεπλήρωτο, πρὸς δὲ τὸ ᾿4δκλη- 
πιεῖον ἤδη τοῦ λιμνάξοντος τόπου προσιόντος ἐκπλαγεῖς 
μὲν ἦσαν ἅπαντες, πρὸς δὲ τὴν σωτηρίαν διαφόροις 
ἐχρῶντο κρίσεσιν. οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν sig τὰ πλοῖα ὅ 
συνέφυγον, οἱ δ᾽ ἐπὶ τὸ ϑέατρον ἀνέδραμον, τινὲς δὲ 
τῶν περικαταλαμβανομένων ὑπὸ τοῦ δεινοῦ διαποροῦν- 

τες ἐπὶ τοὺς ὑψηλοτάτους βωμοὺς καὶ τὰς τῶν ἀνδρι- 
ὄντων βάσεις προδανέβησαν. κινδυνευούσης δὲ τῆς 6 

πόλεως ἄρδην μετὰ τῶν κατοικούντων ἀπολέσϑαι βοή- 

ϑειά τις αὐτόματος ἐγένετο᾽ τοῦ γὰρ τείχους δαγέντος 
ἐπὶ πολὺν τόπον ἐξέπεσε ταύτῃ τὸ συνεστηκὸς ὕδωρ 
εἷς τὴν ϑάλασσαν καὶ ταχὺ πάλιν ἕκαστος εἷς τὴν 
προὐπάρχουσαν τάξιν ἀποκατέστη. συνήργησε δὲ τοῖς 
κινδυνεύουσι καὶ τὸ us)" ἡμέραν γενέσϑαι τὸν κατα- 

ed 

8 ἐγκλείσεις F. — 19 τοίχοις Ε. ὀβελίσκων admodum susp.; 
fort. scribendum σωληνίσκων. 14 τὸ Διονύσιον F. ἐπληροῦ- 
vo F, corr. 2. m. in marg. 17 πλεῖα F. | 18—9X οἱ δ᾽ tw 
καταλαμβανόμενοι ὑπὸ τοῦ δεινοῦ διαποροῦντες πὸ τοὺς ὃ. 
βωμοὺς καὶ --- προσανέβησαν F. 19 ἀποροῦντες ἃ. 2A κοὐ X. 



14 Diodor. XIX 45 — 47. 

xÀveuóv: οἱ γὰρ πλεῖστοι φϑάσαντες ἐξεπήδησαν ἐκ 
τῶν οἰκιῶν sig τοὺς μετεώρους τόπους τῆς πόλεως" 868 

πρὸς δὲ τούτοις τὸ μὴ πλινϑίνας sivo. τὰς οἰκίας, 

ἀλλὰ λιϑίνας καὶ διὰ τοῦτο τοὺς ἐπὶ τὰ στέγη κατα- 
φυγόντας ἀσφαλῶς διασωϑῆναι. ὅμως δὲ τηλικούτων 5 

ἀτυχημάτων γενομένων σώματα μὲν διεφϑάρη πλείω 

τῶν πενταχοσίων, οἰκίαι δὲ αἱ μὲν τελέως ἔπεσον, αἱ 

δὲ διεσείσϑησαν. καὶ τὰ μὲν περὶ τὴν Ῥόδον συμ- 
βάντα τοιοῦτον ἔσχε τὸν κίνδυνον. 

46 ἰ«ντίγονος δὲ χειμάξων ἐν τῇ Μηδίᾳ καὶ πυϑό- τὸ 

μενος Πίϑωνα πολλοὺς τῶν ἐν τῇ χειμασίᾳ στρατιω- 
τῶν ἐπαγγελίαις καὶ δωρδαῖς ἰδίους καταδκευάξειν καὶ 

διανοεῖσθαι νεωτερίξειν, τὴν μὲν ἰδίαν προαίρεσιν 

ἐπεκρύψατο, προσποιηϑεὶς δὲ ἀπιστεῖν τοῖς διαβάλλουσι 
τούτοις μὲν πολλῶν ἀκουόντων ἐπετίμησεν ὡς διιστά- 15 

νουόδι τὴν φιλίαν, πρὸς δὲ τοὺς ἐχτὸς διέδωκε λόγον 
ὅτι μέλλει καταλιπεῖν τῶν ἄνω δατραπειῶν στρατηγὸν 

Πίϑωνα καὶ δύναμιν ἱχανὴν τὴν παρέξουσαν τὴν 

ἀσφάλειαν. ἔγραψε δὲ καὶ πρὸς αὐτὸν ἐπιστολήν, 
ἀξιῶν ἥκειν τὴν ταχίστην, ὅπως κατὰ πρόσωπον περὶ 9 

τῶν ἀναγκαίων κοινολογησάμενος ταχέως τὴν ἐπὶ ϑά- 

λαόόαν κατάβασιν πονήδηται. ταῦτα δ᾽ ἐμηχανήσατο 
σπεύδων τῆς μὲν ἀληϑοῦς ὑποψίας αὐτὸν ἀποστῆ- 
Gu, πεῖσαι δ᾽ ὡς σατράπην καταλειφϑησόμενον ἐλϑεῖν 

εἷς χεῖρας᾽ μετὰ βίας γὰρ συλλαβεῖν οὐ ῥάδιον ἦν 
ἄνδρα καὶ παρ᾽ ᾿4λεξάνδρῳ προαγωγῆς δι᾽ ἀρετὴν τα- 
τευχότα καὶ κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν σατράπην μὲν 

to 

9 τοῦτον F. 15 διιστάνουσι uà» τὴν φ. F. 22 ποιήσαιν- 
zo HX. 28 {τλἀληϑοῦς Hertl. II 2 p. 14; at cf. III p. 38. 

44 σπεῖσαε d" ὡς σατράπην] ὡς δὲ σατράπην F. 278ᾳ. μὲν 
ϑδωεα) “ένοψντα F. 
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ὄντα τῆς Μηδίας, πεπολιτευμένον δὲ πρὸς ἅπαν τὸ 

στρατόπεδον. ὁ δὲ Πίϑων ἐτύγχανε μὸν ἐν τοῖς ἐδχά- 8 
τοις μέρεσι τῆς Μηδίας χειμάξων καὶ πλῆϑος ἤδη 

διεφϑαρκὼς τῶν ἐπαγγελλομένων συναποστήσεσϑαι, 
5 γραφόντων δ᾽ αὐτῷ τῶν φίλων περὶ τῶν ᾿Αντιγόνου 
προαιρέσεων καὶ μεγάλας ὑπογραφόντων ἐλπίδας ἐξ- 

απατηϑεὶς κεναῖς προσδοκίαις ἧκε πρὸς ᾿ἀντίγονον. ὃ 4 

ὃὲ κυριεύσας τοῦ σώματος καὶ κατηγορίαν ποιησάμενος 
ἐν τοῖς μετέχουσι τοῦ συνεδρίου ῥᾳδίως κατεδίκαδε 

10 καὺ παραχρῆμα ἀπέκτεινεν. συναγαγὼν δὲ τὸ στρατό- 5 

σίδδον εἷς ἕνα τόπον σατράπην μὲν ἀπέδειξε τῆς Μηδίας 

Ὀροντοβάτην Μῆδον, στρατηγὸν δὲ Ἱππόστρατον, ἔχοντα 
πεζοὺς μὲν ξένους τρισχιλίους πεντακοσίους. αὐτὸς 6 

δὲ ἀναλαβὼν τὴν δύναμιν παρῆλϑεν sig ᾿Εχβάτανα. 
15 ἐνταῦϑα δὲ παραλαβὼν ἀσήμου ἀργύρου τάλαντα πεν- 

τακισχίλια προῆγεν ἐπὶ τῆς Περσίδος, οὔσης τῆς ἀνα- 

βάσεως ὡς ἂν εἴκοσιν ἡμερῶν sig τὸ βασίλειον, ὃ 

καλεῖται Περσέπολις. 
Τοῦ δ᾽ ᾿ἀντιγόνου καϑ᾽ ὁδὸν ὄντος οἱ τοῦ Πίϑωνος 41 

-" εφίλον καὶ μετεσχηκότες τῆς ἐπιβουλῆς, ὧν ἦσαν ἐπι- 
φανέστατοι Μελέαγρος καὶ Μενοίτας, ἥϑροισαν τοὺς 

πλανωμένους τῶν Εὐμενοῦς τε καὶ Πίϑωνος 6vvi$90v, . 

εἷς ὀχτακοσίους ἱππεῖς. καὶ τὸ μὲν πρῶτον τὴν χώραν 2 

ἐλεηλάτουν τῶν μὴ βουλομένων συναφίστασϑαι Μήδων, 

35 μετὰ δὲ ταῦτα πυϑόμενοι ζκαταπεφρονηκότως» στρατο- 

1 δὲ] δ᾽ εὖ Hertl. II 2 p. 14 (cf. XIX 48, 1); at cf. XIX 
28, 1; 79, 7; 90, 5 saepius. 0.6 τῆς --- προαιρέσεως F. 7 και- 
ψαῖς R, corr. 2. m. 12 'Ooovcof.] ᾿ὈΟϑοντοβάτης occurrit in 
nummis (cf. Brandis, Münzsyst. p. 476 (238. 269. 339)). 18 eaqui- 
ium numerus lacuna periit. 14 παραλαβὼν WR. — NS ὃν- 
yvolov RX. 17 εἴκοσι ΒΕ. 20 ἐπιβολῆς Wno3. Ὁ Cxexe- 
πεφρονηκότως» add. ex XIX 98, 2. 95, Ὁ. 
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πεδεύειν τόν τὸ 'Ixxó6vroorov καὶ τὸν Ὀροντοβάτην 
ἐπέϑεντο νυχτὸς τῇ παρεμβολῇ. καὶ παρ᾽ ὀλίγον μὲν 
ἐκράτησαν τῆς ἐπιβολῆς, ὑπὸ δὲ τοῦ πλήϑους κατισχυό- 

pevou καί τινας τῶν στρατιωτῶν πείσαντες συναποστῆ- 

γαν πάλιν ἀπεχώρησαν. δὔξωνοι δ᾽ ὄντες καὶ πάντες 

ἵπποις χρώμενον τάς τε καταδρομὰς ἀπροσδοκήτους 
ἐποιοῦντο καὶ τὴν χώραν ταραχῆς ἐπλήρωσαν. μετὰ δέ 
τινα χρόνον συγκλεισϑέντες εἴς τινα τόπον κρημνοῖς 

περιδχόμενον οἱ μὲν αὐτῶν ἀνῃρέϑησαν, οἱ δ᾽ ἐξωγρή- 
ϑησαν. τῶν δὲ ἡγεμόνων Μελέαγρος καὶ Ὀκράνης ὃ 

Μῆδος καί τινες τῶν ἀξιολόγων ἀνδρῶν ὑποστάντες 

ἀνῃρέϑησαν. καὶ τὰ μὲν περὶ τοὺς ἀποστάντας ἐν 
"Μηδίᾳ τοιαύτην ἔσχε τὴν κατάστασιν. 

48 Ὁ δ᾽ ᾿Αντίγονος ἐπειδὴ τάχιστ᾽ ἦλθεν εἷς τὴν 

to 

Περσίδα. τιμῆς μὲν ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων ἠξιώϑη βασιλι- 

κῆς ὡς ἂν κύριος ὧν ὁμολογουμένως τῆς ᾿Ασίας, αὐτὸς 
ὃὲ μετὰ τῶν φίλων συνεδρεύσας ἐβουλεύετο περὶ τῶν 
σατραπειῶν. τὴν μὲν οὖν Καρμανίαν εἴασεν ἔχευν 
Τληπόλεμον καὶ τὴν Βακτριανὴν ὁμοίως Στασάνορα" 

οὐ γὰρ ῥάδιον ἦν τούτους δι’ ἐπιστολῆς ἐκβαλεῖν, εὖ 
τὰ πρὸς τοὺς ἐγχωρίους πεπολιτευμένους καὶ πολλοὺς 

ἔχοντας συναγωνιστάς. εἷς δὲ τὴν oíav ἀπέστειλεν 
Ebwov: τελευτήσαντος δὲ μετ᾽ ὀλίγον χρόνον ἀντι- 
κατέστησεν Εὐαγόραν, ἄνδρα [καὶ] κατ᾽ ἀνδρείαν καὶ 
σύνεσιν ϑαυμαξόμενον. Ὀξυάρτην δὲ τὸν Ῥωξάνης 
πατέρα τὴν ἐν Παροπανισάδαις δατραπείαν εἴασεν 

ἃ ἐπιβολῆς F, suprascr. supra o ab 2. m. v. ὅ ὑπεχώρη- 
σαν F. 10 ὀυμένων F. Μελάγοιος X. 19 Τληπόλεμον] 
Παμπόλεμον ; cf. XVIII 8, 3; 89, 6; XIX 14,6. 20 εὖ τὰ 
πρὸρ] εἶτα καὶ πρὸς F. 91 xol πολλὰς δυνάμεις καὶ π. É. o. X. 
£2 Mosar F. 28 Ebsnov FK. ἀντεκατέστησεν X. 24 'EMa- 

χόρα»ν F, corr. 2. m. in marg. (xol| del Dind. 286 Παρα- 
παχωσάσαες F, corr. 2. m. 

re 0 

5 μᾶ 
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ἔχειν, κωϑὰ καὶ πρότερον siysv: οὐδὲ γὰρ τοῦτον ἦν 
ἐχβαλεῖν δυνατὸν ἄνδυ χρόνου πολλοῦ καὶ δυνάμεως 

ἁδρᾶς. μετεπέμψατο δὲ καὶ Σιβύρτιον ἐξ ooyovóv, 8 
εὖ διακείμενον τὰ πρὸς αὐτόν, καὶ τήν τε σατραπείαν 

ἔχειν συνεχώρησε καὶ τῶν ἀργυρασπίδων συνέστησε 

τοὺς ταραχωδεστάτους, τῷ μὲν λόγῳ πρὸς τὰς ἐν τῷ 
πολέμῳ χρείας, τῷ δ᾽ ἔργῳ πρὸς ἀπώλειαν" κατ᾽ ἰδίων 
γὰρ ἐνετείλατο κατ᾽ ὀλίγους αὐτῶν εἰς τοιαύτας χρείας 

ἀποστέλλειν ἐν αἷς ἔμελλον ἀπολεῖσϑαι. ἐν δὲ τούτοις 4 

εἶναι συνέβαινε καὶ τοὺς Εὐμενῆ παραδόντας, ὥστε 
τῶν εἷς τὸν στρατηγὸν παρανομημάτων συντόμως 

αὐτοῖς ἐπιστῆναι τιμωρίαν cl γὰρ ἀσεβεῖς χρεῖαι τοῖς 

μὲν δυνάσταις διὰ τὴν ἐξουσίαν γίνονται λυσιτελεῖς, 

τοῖς δ᾽ ὑπακούσασιν ἰδιώταις μεγάλων καχῶν ὡς ἐπίπαν 
αἴτιαι καϑίστανται. ὃ δ᾽ οὖν ᾿Αντίγονος δρῶν τὸν ὅ 
Πευκχέστην παρὰ τοῖς Πέρσαις μεγάλης ἀποδοχῆς τυγ- 
χάνοντα τὸ μὲν πρῶτον παρδίλδτο τὴν σατραπείαν 

αὐτοῦ. τῶν δὲ ἐγχωρίων ἀγανακτούντων, ἑνὸς δὲ τῶν 
ἐπιφανεστάτων Θεσπίου καὶ παρρησίαν ἀγαγόντος ὡς 
οὐχ ὑπακουδσομένων Περσῶν ἑτέρῳ, τοῦτον μὲν ἀπέκ- 
τεινεν, σκληπιόδωρον δὲ κατέστησε τῆς Περσίδος 
ὕπαρχον καὶ τοὺς ἱχανοὺς στρατιώτας παρέδωκδν᾽ 

Πευκέστην δ᾽ εἰς ἄλλας ἐλπίδας ἀγαγὼν καὶ κενῶς 

μετεωρίσας ἐξήγαγεν ἐκ τῆς χώρας. ποιουμένου δ᾽ 6 
46 αὐτοῦ τὴν πορείαν ἐπὶ Σούσων ἀπήντησεν αὐτῷ ἐπὶ 

τῷ Πασιτίγρι ποταμῷ ενόφιλος ὁ κυριεύων τῶν ἐν 

1 οὐδὲ] οὔτε codd.; corr. Dind. τοῦτον ἦν ἐκβαλεῖν δυνατὸν» 
ἦν om. X; ἦν τοῦτον δυνατὸν ἐκβι F. 9 dv οἷς codd.; corr. 
edd. 18 γίγνονται F.. 14 ὡς ἐπίπαν μεγάλων κακῶν αἴτιαι 
x. F. 1 οὖν om. F. 17 παρείλατο F. 18 δ᾽ EF. 38 €- 
σπεσίου F inverso verborum ordine: καὶ παρουποῖαν ἀγονόντος Ὁ x 
34 μετεωρήσαρ F. 26 ἐν IIocwlyQü ποταυῶ V. — Wave N S 

; 9; 18, 1. 

σι 

1 

1 οι 
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Σούσοις χρημάτων, ἀπεσταλμένος ὑπὸ Σελεύκου πᾶν 

ποιῆσαι τὸ προστασσόμενον. τοῦτον μὲν οὖν προσ- 
δεξάμενος προσεποιδῖτο τιμᾶν ἐν τοῖς μεγίστοις τῶν 

φίλων, εὐλαβούμενος μὴ μετανοήσας πάλιν αὐτὸν ἀπο- 

κλείσῃ αὐτὸς δὲ παραλαβὼν τὴν ἐν Σούσοις ἄκραν 
 wevéAufev ἐν αὐτῇ τήν vs χρυσῆν ἀναδενδράδα καὶ 

49 

to 

πλῆϑος ἄλλων κατασκευασμάτων, {τῶν πάντων συν- 
ἀγομένων sig μύρια καὶ πεντακισχίλια τάλαντα. ἠϑροί- 

σϑη δ᾽ αὐτῷ καὶ ἄλλο πλῆϑος χρημάτων ἔχ vs τῶν 
στεφάνων καὶ τῶν ἄλλων δωρεῶν, ἔτι δὲ ἐκ τῶν λα- 
φύρων᾽ ταῦτα γὰρ ἦσαν πεντακισχίλια τάλαντα, καὶ 
κατὰ τὴν Μηδίαν ἄλλα τοσαῦτα χωρὶς τῶν ἐν Σούσοις 
ϑησαυρῶν, ὥστε τὰ πάντα συναχϑῆναι τάλαντα διόσ- 
μύρια πεντακισχίλια. καὶ τὰ μὲν περὶ ᾿Αντίγονον ἐν 

τούτοις ἦν. 

Ἡμεῖς δὲ διεληλυϑότες τὰ κατὰ τὴν ᾿4σίαν πρα- 
χϑέντα μεταβιβάσομεν τὸν λόγον ἐπὶ τὴν Εὐρώπην 
καὶ τὰ συνεχῆ τῶν προειρημένων διέξιμεν. ὁ γὰρ 

Κάσανδρος sig Πύδναν τῆς ΜΜακδδονίας συγκεκλεικὼς 

Ὀλυμπιάδα προσβολὰς μὲν τοῖς τείχεσιν ἠδυνάτει που- 
εἴσϑαι διὰ τοὺς χειμῶνας, περιστρατοπεδεύσας δὲ τὴν 

πόλιν καὶ χάρακα βαλόμενος ἀπὸ ϑαλάσσης εἰς ϑάλασ- 
σαν, ἔτι δὲ ἐφορμῶν τῷ λιμένι πάντα βουλόμενον 
ἐπικουρῆσαι διεκώλυεν. ταχὺ δὲ τῶν ἐπιτηδείων 
ἐξαναλωϑέντων τοσαύτην περὶ τοὺς ἔνδον κατεόσκεύ- 
αόεν ἔνδειαν ὥστ᾽ ἐκλυϑῆναι τὸ παράπαν εἷς τοῦτο 

1 καὶ πᾶν (add. 2. m.) ποιήσειν F; ποιήσειν etiam RX; 
corr. edd. — 2 προσταττόμδνον F. ὄ (rfjg sig τὴν πόλιν εἰσ- 
600v»? (cf. II 26, 6; XIX 68, 2; XX 29, 9 saepius) 7 «τῶν» 
add. Dind. 8 μύρια πεντακισχ. Χ. 9. χρημάτων] χρυσοῦν X. 
19 ύδνας F. 90 ποιεῖν F. 99 βαλλόμενος F. 28 πάντα 
«τὸ» ϑουλόμενον Dind. 

15 
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γὰρ ἦλϑον ἀνάγκης ὥστε τῷ μὲν στρατιώτῃ σιτομετρεῖν 
χοίνικας πέντε τοῦ μηνός, τοῖς δ᾽ ἐλέφασι τοῖς κατα- 

κλεισϑεῖσι διδόναι πρίοντας τὰς δοκούς, τὰ δ᾽ ὑπο- 

ξύγια καὶ τοὺς ἵππους καταχόψανι πρὸς διατροφήν. 

τοιαύτης δὲ περιστάσεως κατεχούδης τὴν πόλιν καὶ 3 
τῆς Ὀλυμπιάδος ἔτι προσανεχούσης ταῖς ἔξωϑεν ἐλ- 

πίσιν οἱ μὲν ἐλέφαντες ὑπὸ τῆς ἐνδείας διεφϑάρησαν, 
τῶν δ᾽ ἱππέων οἱ μὲν ἔξω τάξεως ὄντες οὐ σιτομετρού- 

μενον τὸ παράπαν δχεδὸν ἅπαντες ἐτελεύτησαν, οὐκ 

ὀλίγοι δὲ καὶ τῶν στρατιωτῶν τῆς ὁμοίας καταστροφῆς 

ἔτυχον. ἔνιοι δὲ τῶν βαρβάρων, τῆς φύσεως κατιόχυ- 4 

ούσης τὴν εὐλάβειαν, ἐσαρκοφάγουν ἀναλεγόμενοι τὰ 
σώματα τῶν ἀποϑνηδσκόντων. ταχὺ δὲ τῆς πόλεως 

πληρουμένης νεχρῶν οἱ προεστηκότες τοῦ περὶ τὴν 

βασίλισσαν συστήματος τὰ μὲν κατώρυττον τῶν σωμά- 

τῶν, τὰ δ᾽ ὑπὲρ τῶν τειχῶν ἐξερρίπτουν, ὥστ᾽ εἶναι 
καὶ τὴν ϑέαν τὴν τούτων ἀπεχϑῆ καὶ τὴν δυσωδίαν 
ἀνυπομένητον μὴ μόνον γυναιξὶ βασιλίσσαις καὶ τρυ- 

ϑόθφῆς οἰκείαις. ἀλλὰ καὶ τῶν στρατιωτῶν τοῖς εἰωϑόσι 

40 χακοπαϑεῖν. τοῦ δ᾽ ἔαρος ἀρχομένου καὶ τῆς ἐνδείας ὅ0 

ἀεὶ μᾶλλον αὐξανομένης συνέδραμον πολλοὶ τῶν στρα- 

τιωτῶν καὶ τὴν Ὀλυμπιάδα παρεκάλουν αὐτοὺς ἀφεῖναι 

διὰ τὴν ἀπορίαν. ἡ δὲ οὔτε σιτομετρεῖν αὐτοὺς δυνα- 

μένη τὸ παράπαν οὔτε τὴν πολιορκίαν λῦσαι συνεχώ- 

25 ρηόεν ἀπαλλάττεσθαι. ὁ δὲ Κάσανδρος προσδεξάμενος 

1 Θ 

1 

to 

4 ἵππους) ἱππεῖς RXF; in cod. R corr. 2. m. 6. mgoo- 
ανεχούσης ταῖς ἔξωϑεν ἐλπίσιν] ταῖς ἔξωϑεν ἐλπίσι καραδοκού- 
σης F. 8 ἔξωϑεν HX. 16 ὡς F. 17 τὴν τούτων om. F. 
18 ἀνυπομόνητον F (cf. cum Wess. III 29,6; 34,3). τρυφαῖς V. 
20 de chronol cf. Droysen ll p.241 $&.1. 9X ix ww. Y. 
καὶ τῶν στρατιωτῶν F. 98 ἡ δὲ οὐτ᾽ ἐπὶ τὸ νενοξὶν CR. 
25 δεξάμενος F. 
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ἅπαντας τοὺς αὐτομολήσαντας καὶ φιλανθϑρώπος χρησά- 

μενος διαπέστειλεν ἐπὶ τὰς πόλεις" ἤλπιξε γὰρ παρὰ 

τούτων πυϑομένους τοὺς Μακεδόνας τὴν Ὀλυμπιάδος 
ἀσϑένειαν ἀπελπιεῖν αὐτῆς τὰ πράγματα. οὐ κακῶς 
δ᾽ αὐτοῦ στοχασαμένου περὶ τοῦ μέλλοντος οἱ μὲν 
συναγωνίξεσϑαι διεγνωχότες τοῖς πολιορκουμένοις ust- 

δνόησαν καὶ πρὸς Κάσανδρον ἀπεχώρησαν, μόνοι δὲ 
τῶν ἐν Μακεδονίᾳ τὴν εὔνοιαν διεφύλαξαν ᾿Αριστόνους 

καὶ Μόνιμος, ὧν ᾿Δριστόνους μὲν ̓ Δἀμφιπόλεως éxvolsvsv, 
4 ὃ δ᾽ ἕτερος Πέλλης. ἡ δ᾽ Ὀλυμπιὰς δρῶσα τοὺς μὲν 

πλείους μετωϑεμένους πρὸς Κάσανδρον, τοὺς δ᾽ ὑπο- 

λοέπους τῶν φίλων οὐκ ἰσχύοντας βοηϑεῖν, ἐπεχείρησε 

πεντήρη ναῦν κατασπᾶν καὶ διὰ ταύτης αὑτήν vs καὶ 
ὅ τοὺς φίλους σώξειν. αὐτομόλου δέ τινος τὸ γινόμενον 

ἀπαγγείλαντος τοῖς πολεμίοις ὁ μὲν Κάσανδρος ἐπι- 

πλεύσας ἐκυρίευσε τοῦ σχάφους, ἡ δ᾽ Ὀλυμπιὰς ἀπο- 

γνοῦσα τὰ xoc)" αὑτὴν πρέσβεις ἐξέπεμψε περὶ δια- 
λύσεων. olouévov δὲ δεῖν τοῦ Κασάνδρου τὰ καϑ' 

αὑτὴν ἐπιτρέπειν μόγις ἔπεισεν ὥστε μόνην ἐξαίρετον 
6 λαβεῖν τὴν τοῦ σώματος ἀσφάλειαν. Κάσανδρος δὲ 

κυριεύσας τῆς πόλδως ἐξέπεμψε τοὺς παραληψομένους 
Ἰτήν τε Πέλλαν καὶ τὴν ᾿Αμφίπολιν. ὃ μὲν οὖν τῆς 
Πέλλης κυριεύων Μόνιμος ἀχούδας τὰ συμβάντα περὶ 

τὴν Ὀλυμπιάδα παρέδωκε τὴν zóAw: ὁ δ᾽ ᾿Δριστόνους 

τὸ μὲν πρῶτον ἀντέχεσϑαι τῶν πραγμάτων διεγνώκει, 

στρατιώτας τε συχνοὺς ἔχων καὶ προσφάτως εὐημε- 
ρηκώς᾽ ὀλέγαις γὰρ ἔμπροσϑεν ἡμέραις παραταξά- 
μενος πρὸς τὸν Κασάνδρου στρατηγὸν Κρατεύαν 

e 

7 ἀπεχώρησαν] ἀπέκλινον F. 11 μεταϑεμένους om. EF. 
15 αὐτήν X. 14 γενόμενον WV. [18 οἱομένης δὲ δεῖν τῷ 
Kaccrdoo τὰ καϑ' αὑτὴν ἐπιτρ. Y. 

το ὅ 
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τοὺς πλείστους μὲν ἀνεῖλε τῶν &vtwoyOévvov, αὐτὸν δὲ 
τὸν Κρατεύαν μετὰ δισχιλίων φυγόντα τῆς Βισαλτίας 

εἷς Βεδύνδια περιστρατοπεδεύδας ἐξεπολιόρκησε καὶ τὰ 
ὅπλα παρελόμενος ὑπόσπονδον ἀφῆκε. διὰ δὲ ταῦτα 8 

ἐπαιρόμενος καὶ τὸν Εὐμενοῦς ϑάνατον ἀγνοῶν, ἔτι 
δὲ τοὺς περὶ ᾿4λέξανδρον καὶ Πολυπέρχοντα νομίξων 
συνεπιλήψεσϑαιν τὴν ᾿Δμφίπολιν οὐκ ἔφη παραδώσειν. 
ἐπεὶ δὲ ἔγραψε πρὸς αὐτὸν Ὀλυμπιὰς ἀπαιτοῦσα τὴν 
πίστιν καὶ κελεύουσα παραδοῦναι, διαλαβὼν ἀναγκαῖον 

10 εἶναι τὸ προστασσόμενον ποιεῖν, τήν vs πόλυν ἐνεχεί- 

οιόε καὶ τὰ πιστὰ περὶ τῆς ἀσφαλείας ἔλαβεν. ὁ δὲ 51 

357 Κάσανδρος δρῶν περὶ τὸν ᾿ἀριστόνουν ὑπάρχον ἀξίωμα 

διὰ τὴν παρ᾽ ᾿4λεξάνδρου προαγωγὴν καὶ σπεύδων ἐκ 
ποδῶν ποιεῖν τοὺς δυναμένους νεωτερίξειν ἐπανεῖλε 

15 τὸν ἄνδρα διὰ τῶν Κρατεύα συγγενῶν. προετρέψατο 

δὲ καὶ τοὺς οἰκείους τῶν ἀνῃρημένων ὑπ᾽ Ὀλυμπιάδος 
ἐν κοινῇ τῶν Μακεδόνων ἐχκλησίᾳ κατηγορεῖν τῆς 
προειρημένης γυναικός. ὧν ποιησάντων τὸ προσταχϑὲν 

καὶ τῆς μὲν ᾿Ολυμπιάδος οὔτε παρούσης οὔτε ἐχούσης 
τοὺς ἀπολογησομένους οἱ μὲν Μακεδόνες κατεγίνωσκον 

αὐτῆς ϑάνατον, ὃ δὲ Κάσανδρος πέμψας τινὰς τῶν 

φέλων πρὸς τὴν Ὀλυμπιάδα συνεβούλευε λάϑροᾳ φυγεῖν, 

σι 

r2 

e 

1.9 τοὺς πλείστους --- Κρατεύαν om. Εἰ, suppl. in marg. 2. m. 
9. 8 de Bisaltia cf. quae Muellerus congessit δὰ Ptol. III 12, 32; 
at Bedyndia urbs Ptolemaeo et Straboni (VII fr. 36) ignota 
(de Bendidio Livii XXXVIII 41 cogitavit Wess.); Βεδύνδια (8. ἃ.) 
περιστρατοπ. E Βέδυν διαπεριστρ. X Βέδην (suprascr. supra B « 
pr. m. K) ϑιαπεριστρ. F. ὅ τὸν Εὐμενοῦς ϑάνατον ἀγνοῶν] 
τὸν Εὐμένους ϑάνατον RX, in cod. R. 2. m. suprascr. ἀγνοὼν; 
τὸν Εὐμενῆ ζῶντα ἡγούμενος F; cf. Unger Philol. XXXVII p. 584; 
Reuss ibid. XXXIX p. 108; Unger ibid. p. 8168. — 10 ἐνεχεί- 
enos F, corr. 1.m. 1[{Π πιστὰ om.F, supreser. 9 vn. ΝᾺ xe 
᾿Αλεξάνδρῳ F (cf. XIX 46,9). ἐκποδὼν V. Mk ἐπαντῶμκ “οὖν. 
(cf. App. civ. IV 15); ἐπανείλετο Dind. 18$ «o 9m. Y. 

Diodorus. V. $ 



e 

89 Diodor. XIX 51. 62. 

ἐπαγγελλόμενος αὐτῇ ναῦν παραδκχευάδειν καὶ διακο- 

μιεῖν εἷς τὰς ᾿4ϑήνας. τοῦτο δ᾽ ἔπραττεν οὐ τῆς 

σωτηρίας προνοούμενος, ἀλλ᾽ ἵνα xo) αὑτῆς φυγὴν 
καταγνοῦσα καὶ διαφϑαρεῖδα κατὰ τὸν πλοῦν δόξῃ 

δικαίᾳ περιπεπτωκχέναν τιμωρίᾳ᾽ εὐλαβεῖτο γὰρ ἅμα 

καὶ τὸ περὶ αὐτὴν ἀξίωμα καὶ τὸ τῶν Μακεδόνων 

εὐμετάβολον. τῆς δὲ Ὀλυμπιάδος οὐ φαμένης φεύξε- 
όσϑαι. τοὐναντίον δ᾽ ἑτοίμης οὔσης ἐν πᾶσι Μακεδόσι 

κριϑῆναι ὃ Κάσανδρος φοβηϑεὶς μήποτε τὸ πλῆϑος 
ἀκοῦον τῆς βασιλίσσης ἀπολογουμένης καὶ τῶν ᾿4λεξάν- 

δρου καὶ Φιλίππου πρὸς ἅπαν ἔϑνος εὐεργεσιῶν ἀνα- 
μιμνησχόμενον μετανοήσῃ, διακοσίους τῶν στρατιωτῶν 
τοὺς ἐπιτηδειοτάτους ἀπέστειλε πρὸς αὐτήν, προστάξας 
ἀνελεῖν τὴν ταχίστην. οὗτοι μὲν οὖν παρεισπεσόντες 
εἷς τὴν βασιλικὴν οἰκίαν, ὡς ἴδον τὴν Ὀλυμπιάδα, 

καταιδεσϑέντες τὸ περὶ αὐτὴν ἀξίωμα πάλιν ἀπεχώ- 
ρηδαν üzxg«xvor οἱ δὲ τῶν ἀνῃρημένων συγγενεῖς, 

Κασάνδρῳ τε. χαρίξεσϑαι βουλόμενοι καὶ τοῖς τετελευ- 
τηχκόσιν ἀμῦναι, κατέσφαξαν τὴν βασίλιδσαν, οὐδεμίαν 

ἀγεννῆ καὶ γυναικείαν προεμένην ἀξίωσιν. Ὀλυμπιὰς 

μὲν οὖν, μέγιστον τῶν καϑ᾽ αὑτὴν ἐσχηκυῖα ἀξίωμα 

καὶ γεγενημένη ϑυγάτηρ μὲν Νεοπτολέμου τοῦ βασι- 

λέως τῶν Ἠπειρωτῶν, ἀδελφὴ δὲ ᾿Αλεξάνδρου τοῦ 
στρατεύσαντος sig ᾿Ιταλίαν, ἔτι δὲ γυνὴ μὲν Φιλίππου 

τοῦ πλεῖστον ἰσχύσαντος τῶν πρὸ αὐτοῦ κατὰ τὴν 
Εὐρώπην δυναστευσάντων, μήτηρ δὲ ᾿Α4λεξάνδρου τοῦ 

πλεῖστα καὶ κάλλιστα κατεργασαμένου τοιαύτης κατα- 

στροφῆς ἔτυχε. 

8 τοὐναντίον δ᾽ οὔσης ἐκείνης ἑτοίμης ΒΞ. 1Π ἅπαν {τὸν 
ἔϑυος Dind. 15 εἶδον F. 22. 28. 94 γεγενημένην ϑυγα- 
ξέρα — ἀδελφὴν ---γυνὴν Ε΄. ᾿Αλεξάνδρου τοῦ βασιλεύσαντος καὶ 

σερατεύσανψτος X. LJ 

5 
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Κάσανδρος δέ, κατὰ νοῦν αὐτῷ τῶν πραγμάτων 52 

προχωρούντων, περιελάμβανε ταῖς ἐλπίσι τὴν Μακε- 
δόνων βασιλείαν. διὸ καὶ Θεσδαλονίχην ἔγημε, τὴν 

Φιλίππου μὲν ϑυγατέρα, ᾿Αλεξάνδρου δὲ ἀδελφὴν Ópo- 
5 πάτριον, σπεύδων οἰκεῖον αὑτὸν ἀποδεῖξαι τῆς βασιλυ- 

κῆς συγγενείας. ἔκτισε δὲ καὶ πόλιν ἐπὶ τῆς Παλλήνης 2 
ὁμώνυμον. αὐτοῦ Κασάνδρειαν, εἷς ἣν τάς τε ἐκ τῆς 

Χερρονήσου πόλεις συνῴκισε καὶ τὴν Ποτίδαιαν, ἔτι 
δὲ τῶν σύνεγγυς χωρίων οὐκ ὀλίγα᾽ κατῴκισε δ᾽ sig 

10 αὐτὴν καὶ τῶν Ὀλυνϑίων τοὺς διασωξομένους., ὄντας 
85800x ὀλίγους. πολλῆς δὲ χώρας προδορισϑείσης τοῖς 

Κασανδρεῦσι καὶ ταύτης ἀγαϑῆς, ἔτι δὲ τοῦ Κασάν- 

δρου πολλὰ συμφιλοτιμηϑέντος εἷς τὴν αὔξησιν ταχὺ 

μεγάλην ἐπίδοσιν ἔλαβεν ἡ πόλις καὶ πλεῖστον ἴσχυσε 
15 τῶν ἐν Μακεδονίᾳ. ὃ δὲ Κάσανδρος διεγνώκει μὲν 4 

ἀνελεῖν ᾿4λεξάνδρου τὸν παῖδα καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ 

Ῥωξάνην, ἵνα μηδεὶς ἦ διάδοχος τῆς βασιλείας" κατὰ 

δὲ τὸ παρὸν ϑεωρῆσαι βουλόμενος τοὺς τῶν πολλῶν 

λόγους, τίνες ἔδονται περὶ τῆς Ὀλυμπιάδος ἀναιρέσεως, 
80 ἅμα δ᾽ οὐδὲν πεπυσμένος τῶν περὶ ᾿Αντίγονον τὴν 

μὲν Ῥωξάνην μετὰ τοῦ παιδὸς sig φυλακὴν παρέδωκε, 
μεταγαγὼν sig τὴν ἄχραν τὴν ἐν ᾿Αμφιπόλει, τάξας τε 

ἐπ᾽ αὐτῆς Γλαυκίαν τινὰ τῶν πιστευομένων" ἀπέσπασε 

δὲ xai τοὺς εἰωθότας παῖδας συντρέφεσϑαι καὶ τὴν 

35 ἀγωγὴν οὐκέτι βασιλικήν, ἀλλ᾽ ἰδιώτου τοῦ τυχόντος 

οἰκείαν ἐκέλευς γίνεσϑαι. μετὰ δὲ ταῦτα βασιλικῶς ὅ 

e 

9 τὴν Μακεδόνων βασιλείαν] τὴν Μακεδονίαν καὶ τὴν βασι- 
λείαν αὐτῆς X. ὅ αὐτὸν X. 4 αὐτοῦ codd.; αὑτοῦ edd. 
18 πολλὰ om. R, suppl. 1. m. 17.91 'Po£dvv» V. — 98. -τἰ- 
πεισμένος F. 90 ἰδιωτικὴν X. 9.98 τοῦ τυχόντος — sew 
om. X. 

ΩΣ" 
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ἤδη διεξάγων τὰ κατὰ τὴν ἀρχὴν Εὐρυδίκην μὲν καὶ 

Φίλιππον τοὺς βασιλεῖς, ἔτι δὲ Κύνναν, ἣν ἀνεῖλεν 
"AAxérag, ἔϑαψεν ἐν 4ϊγαιαῖς, καθάπερ ἔϑος ἦν τοῖς 
βασιλεῦσι. τιμήσας δὲ τοὺς τετελευτηκότας ἐπιταφίοις 
ἀγῶσι κατέγραφε τῶν Μακεδόνων τοὺς εὐθέτους, δὲ- 

ἐγνωκὼς sic Πελοπόννησον στρατεύειν. τούτου δὲ περὶ 

ταῦτ᾽ ὄντος Πολυπέρχων ἐτύγχανε μὲν πολιορκούμενος 

ἐν ᾿Δξωρίῳ τῆς Περραιβίας, ἀκούσας δὲ τὴν Ὀλυμ- 
πιάδος τελευτὴν καὶ τελέως ἀπελπίδας τὰ κατὰ Moxs- 

δονίαν ἐξεπήδησεν ἐκ τῆς πόλεως μετ᾽ ὀλίγων, πορευ- 
ϑεὶς δὲ ἐκ τῆς Θεσσαλίας καὶ παραλαβὼν τοὺς περὶ 

τὸν Αἰακίδην ἀπεχώρησεν εἷς τὴν Αἰτωλίαν, ὑπολαβὼν 

ἀσφαλέστατα καραδοκήδειν ἐνταῦϑα τὰς τῶν πραγμάτων 

μεταβολάς᾽ καὶ γὰρ ἐτύγχανεν οἰκείως ἔχων πρὸς τοῦτο 

τὸ ἔϑνος. 

53 Κάσανδρος δὲ συστησάμενος ἱκανὴν δύναμιν ἀν- 

ἕξευξεν ix τῆς Μακεδονίας, σπεύδων ᾿4λέξανδρον τὸν 

Πολυπέρχοντος ἐκβαλεῖν ἐκ τῆς Πελοποννήσου" οὗτος 
γὰρ ἦν λοιπὸς μετὰ δυνάμεως τῶν ἀντιπρασσόντων 

καὶ χατειλήφει πόλεις τε καὶ τόπους ἐπικαίρους. τὴν 
μὲν οὖν Θεσσαλίαν ἀσφαλῶς διῆλϑεν, τὰς δ᾽ ἐν Πύλαις 
παρόδους εὑρὼν ὑπ᾽ Αἰτωλῶν φυλαττομένας μόγις τού- 

2 τους βιασάμενος παρῆλϑεν εἷς τὴν Βοιωτίαν. μετα- 

i 

1 διεξαγαγὼν F. 1.9 Εὐρυδίκην — Κίνναν (sic) om. Εἰ, 
guppl 2. m. in marg. Κύνναν R Κύναν X; Κύννα etiam 
Diyllos ap. Athen. IV 41 (156f); Κυνάνη Arr. ap. Phot. 92 
(p. 70 B) et Polyaen. VIII 60. 8 Aiyoiwxtg RX (cf. Athen. 1.1.; 
ust. VIL 1, 10) Aiyiwxig F; Αἰγέαις Diod. XXII 19; usitatius 

«Αἰγαῖς (cf. Ptol. III 12, 86). |. O καὶ διεγνωκὼς F. 8. ἐν "Afoolo] 
iv ναξίῳ RX ἐν ἀξιώρῳ F; optime Wess. ἐν ᾿ἀξώρῳ (cf. Strab. 
VII 7, 9; Liv. XLII 53; XLIV 11; Ptol. III 12, 39; Oberhummer 
Ap. P. W. s. v); at rectius scripseris ἐν ᾿ἀξωρίῳ (cf. Pol. XXVIII 

11, 1); contra Droysenium (l.l. p. 822 &.1) cf. quae Muellerus 
adnotavit ad Ptol. 1.1 

15 
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πεμψάμενος δὲ πανταχόϑεν τοὺς διασωξομένους τῶν 

Θηβαίων ἐνεχείρει κατοικίξειν τὰς Θήβας, ὑπολαβὼν 

κάλλιστον ἔχειν καιρὸν πόλιν διωνομασμένην καὶ διὰ 

τὰς πράξεις καὶ διὰ τοὺς παραδεδομένους περὶ αὐτῆς 

5 μύϑους ἀναστῆσαι καὶ διὰ τὴν εὐεργεσίαν ταύτην 

τυχεῖν ἀθανάτου δόξης. συμβέβηκε δὲ τὴν πόλιν ταύ- 8 
την πλείσταις καὶ μεγίσταις κεχρῆσϑαι μεταβολαῖς. οὐκ 

869 ὀλιγάκις ἀνάστατον γεγενημένην" περὶ ὧν οὐκ ἀνοίκειον 
ἐν κεφαλαίοις εἰπεῖν. μετὰ γὰρ τὸν ἐπὶ ΖΙευκαλίωνος 4 

10 χατακλυσμὸν Κάδμου κτίσαντος τὴν ἀπ᾽ αὐτοῦ προσ- 
αγορευϑεῖσαν Καδμείαν συνῆλϑεν ἐπ᾽ αὐτὴν λαὸς ὃν 
τινὲς μὲν Σπαρτὸν προδηγόρευσαν διὰ τὸ πανταχόϑεν 

συναχϑῆναι, τινὲς δὲ Θηβαγενῆ διὰ τὸ τὴν ἀρχὴν ἐκ 
τῆς προειρημένης πόλεως ὄντα διὰ τὸν κατακλυσμὸν 

15 ἐχπεσεῖν καὶ διασπαρῆναι. τοὺς οὖν τότε κατοική- 

ὅαντας ὕστερον ᾿Εγχελεῖς καταπολεμήσαντες ἐξέβαλον, 

ὅτε δὴ συνέβη καὶ τοὺς περὶ Κάδμον εἰς ᾿Ιλλυριοὺς 
ἐκπεσεῖν. μετὰ δὲ ταῦτ᾽ ᾿Δμφίονος καὶ Ζήϑου κχρατη- 
σάντων τοῦ τόπου καὶ τότε πρῶτον τὸ ἄστυ κτισάν- 

40 τῶν, καϑάπερ καὶ ὁ ποιητής φησιν 
«οὗ πρῶτοι Θήβης ἔδος ἔχτισαν ἑπταπύλοιο» 

τὸ δεύτερον οἱ κατοικήσαντες τὸν τόπον ἐξέπεσον κατ- 

ελϑόντος Πολυδώρου τοῦ Κάδμου καὶ καταφρονήσαν- 
τος τῶν πραγμάτων διὰ τὴν γενομένην τῷ ᾿ἀμφίονι 

86 πδρὶ τὰ τέκνα συμφοράν. ἑξῆς δὲ τῶν ἀπογόνων τού- 6 

του βασιλευόντων καὶ τῆς ὅλης χώρας ἤδη Βοιωτίας 

e 

4 περὶ αὐτῆς) Ov αὐτὴν F. D ἀνακτῆσαι F. 9 ἐπὶ 
om. RX; at cf. I 10, 4; XIV 118, 2 saepius. 11 ἐπ’ αὐτῇ F. 
129 plerique aliter: cf. Crusius in Rosch. L. M. s. v. Ke3xess. 
14 Ires Reiske. 16 ᾿Εγχελέες V. 1& 753909 V. — NS xS 
πρῶτον và ἄστυ) πρῶτον τό τε ἄστυ Y. ὃ «X. Θὰ. EM SSS- 
24 τῶ» πραγμάτων] an τῶν προσταξάντωνῚ N ew. 



86 Diodor. XIX 58 — 55. 

καλουμένης ἀπὸ Βοιωτοῦ τοῦ Μελανίππης μὲν καὶ 
Ποσειδῶνος υἱοῦ, δυναστεύδαντος δὲ τῶν τόπων, τὸ 

τρίτον ἐκπίπτουσιν οἱ Θηβαῖοι τῶν ἐξ "Apgyovg ἐπυ- 
7 yóvov ἐκπολιορχησάντων τὴν πόλιν. τῶν δ᾽ ἐκπεσόν- 
vOv οἱ διασωθέντες κατέφυγον μὲν εἷς ᾿4λαλκομενίαν 

καὶ τὸ Τιλῳφώσιον ὄρος, τῶν δὲ ᾿Αργείων ἀποχωρη- 
σάντων ἐπανῆλθον sig τὴν πατρίδα. μετὰ δὲ ταῦτα 
κατὰ τὸν ᾿Ιλιακὸν πόλεμον ἐκστρατευσάντων τῶν Θη- 
βαίων εἷς τὴν ᾿Ασίαν οἱ καταλειφϑέντες ἐξέπεσον μετὰ 

8 τῶν ἄλλων Βοιωτῶν ὑπὸ Πελασγῶν. οὐκ ὀλίγοις δὲ 

μετὰ ταῦτα περιπεσόντες συμπτώμασι μόγις μετὰ τε- 

τάρτην γενεὰν κατὰ τὸν γενόμενον ἐπὶ τῶν κοράκων 

χρησμὸν ἀπῆλθον sig τὴν Βοιωτίαν καὶ τὰς Θήβας 

κατῴκησαν. ἀπὸ δὲ τούτων τῶν χρόνων διαμενούσης 
τῆς πόλεως ἐπ᾽ ἔτη σχεδὸν ὀκτακόσια καὶ τὸ μὲν πρῶ- 
vov τῶν Θηβαίων τοῦ παρ᾽ αὐτῶν ἔϑνους προστάντων, 
μετὰ δὲ ταῦτα τῆς τῶν “Ελλήνων ἡγεμονίας ἀμφισβητη- 
σάντων ᾿Δ4λέξανδρος ó Φιλίππου κατὰ κράτος ἐχπολιορ- 

54 κήσας κατέσκαψεν. εἰκοστῷ δ᾽ ἔτει ὕστερον Κάσανδρος 
φιλοδοξῆσαι βουλόμενος καὶ πείδας τοὺς Βοιωτοὺς 

ἀνέστησε τὴν πόλιν τοῖς διασωξομένοις τῶν Θηβαίων. 

2 συνεπελάβοντο δὲ καὶ τῶν Ἑλληνίδων πόλεων τοῦ 

συνοικιόμοῦ πολλαὶ διά τε τὸν πρὸς τοὺς ἠτυχηκότας 

ἔλεον καὶ διὰ τὴν δόξαν τῆς πόλεως. ᾿4ϑηναῖοι μὲν 
γὰρ τὸ πολὺ μέρος τοῦ τείχους ἀνέστησαν καὶ τῶν 
ἄλλων οἱ μὲν φὠκοδόμησαν κατὰ δύναμιν, οἱ δὲ καὶ 

6 Τιφώσιον Y; Τιλφωσσαῖον IV 66, 5 (Τιλφωσόν F); Τιλ- 
φώσσιον Strab. IX 2, 27; Τιλφούσιον Paus. IX 88,1: Τιλφωσαῖον 
Dem. XIX 141. 148; St. B.; Τιλφωσσαῖον Harp. s. v. 9 ἐξ- 
“πέσαν H. 18 ἀνῆλϑον Dind. 15 καὶ τῶν μὲν πρῶτον F. 

1716 παρ᾽ αὐτοῖς Herll IL, 2 p. 14. 16 (cf. Dind. ad XIX 42). 
29 συσεζεάδοντο F, corr. 2. m. | 
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βθουχρήματα πρὸς τὰς κατεπειγούσας χρείας ἀπέστειλαν οὐ 

μόνον τῶν ἐκ τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ Σικελίας, ἔτι 
δ᾽ Ἰταλίας. 

Θηβαῖοι μὲν οὖν τοῦτον τὸν τρόπον ἐκομίσαντο 
5 τὴν πατρίδας Κάσανδρος δὲ μετὰ τῆς δυνάμεως &va- 
ξεύξας ἐπὶ Πελοποννήσου καὶ καταλαβὼν ᾿4λέξανδρον 
τὸν Πολυπέρχοντος διειληφότα τὸν ᾿Ισϑμὸν φυλακαῖς ᾿ 
παρῆλϑεν sig Μέγαρα. ἐνταῦϑα δὲ κατασχευάσας 
σχεδίας ἐπὶ μὲν τούτων τοὺς ἐλέφαντας διεβίβασεν 

10 δὶς ᾿Επίδαυρον, ἐν δὲ πλοίοις τὴν ἄλλην δύναμιν. 

παρελθὼν δὲ ἐπὶ τὴν τῶν doysíov πόλιν ταύτην μὲν 
ἠνάγκασεν ἀποστᾶσαν τῆς ᾿4λεξάνδρου συμμαχίας αὐτῷ 

προσϑέσϑαι., μετὰ δὲ ταῦτα τὰς ἐν τῇ Μεσσήνῃ πόλεις 4 

προσηγάγετο πλὴν ᾿Ιθώμης καὶ τὴν ᾿Ερμιονίδα δι᾽ ὃμο- 

15 λογίας παρέλαβεν. τοῦ δ᾽ ᾿Αλεξάνδρου μὴ συγκατα- 
βαίνοντος εἷς παράταξιν ἀπολιπὼν ἐπὶ τὸν ᾿σϑμὸν 

Γερανίας στρατιώτας δισχιλίους καὶ στρατηγὸν Μόλυκ- 

xov ἐπανῆλϑεν sig Μακεδονίαν. 
Τοῦ δ᾽ ἔτους τούτου διεληλυϑότος ᾿4ϑήνησι μὲν Ὀῦ 

:0 ἦρχε Πραξίβουλος, ἐν Ῥώμῃ δὲ κατέστησαν ὕπατοι 

Ναύτιος Σπόριος καὶ Μάρκος Πόπλιος. ἐπὶ δὲ τού- 

τῶν ᾿Αντίγονος τῆς μὲν Σουσιανῆς ἀπέλιπε σατράπην 
᾿4δπίσαν, ἕνα τῶν ἐγχωρίων, αὐτὸς δὲ τὰ χρήματα 

πάντα διαγνοὺς κατακομίξειν ἐπὶ ϑάλασσαν, ἁμάξας 

6 καὶ om. F. 9 ἐπὶ uiv αὐτῶν F. 18 Μεσένῃ F. 
1ὅ μὴ om.RX. συγκαταβάντος F. 16 ἐπὶ τὸν ἰσϑμὸν Γερανίας 
(Γερανείας F; at cf. Paus. I 40, 1; 48, 7) codd. recte (cf. Pol. 
III 19, 4); περὶ Wess.; ἐπὶ {τῆς κατὰλ v. ἔ I. Palm.; τὸν ἰσϑμὸν del. 
Dind. 17 Μόλυκον F'; at cf. Curt. ÀAnecd. Delph. 49. 30 κατέστη- 
σαν] an κατεστάϑησαν Wess. 91 Zxóviog V; Σπόριος Νούτιος F 
(α &b alt. m. supra o posito) Πόπλιος codd. omnes; Spurius 
Nautius et M. Popilius Liv. IX 21 (cf. f. e.) ex σοὺ WS. ext. 
vv. dd.; de chron. cf. Droysen l.l. p. 814 ἃ. 24 Wexss Wk. 3. V— 
p. 164. 24 ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν V. 
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88 Diodor. XIX. 56. 56. 

καὶ καμήλους παρεσκευάσατο καὶ μετὰ τῆς δυνάμεως 

ἔχων ταῦτα προῆγεν ἐπὶ τῆς Βαβυλωνίας. ἐν ἡμέραις 
δ᾽ εἴχοσι καὶ δυσὶν αὐτοῦ καταντήσαντος sig Βαβυ- 
λῶνα Σέλευκος ὁ τῆς χώρας σατράπης δωρξδαῖς τὲ 

βασιλικαῖς ἐτίμησε τὸν ᾿Δντίγονον καὶ τὴν δύναμιν 
ἅπασαν εἱστίασεν. τοῦ δ᾽ ᾿Δντιγόνου λόγους ἀπαι- 
τοῦντος τῶν προσόδων οὐκ ἔφησεν ὀφείλειν zio 
ταύτης τῆς χώρας ὑπέχειν εὐθύνας, ἣν Μακεδόνες 

αὐτῷ δεδώκασι διὰ τὰς γεγενημένας ἐξ αὐτοῦ χρείας 

᾿Δλεξάνδρου ξῶντος. τῆς δὲ διαφορᾶς καθ᾽ ἡμέραν 

αὐξομένης ὃ Σέλευκος ἀναλογιξόμενος τὰ Πίϑωνι συμ- 

βάντα περιδεὴς ἦν μήποτε προφάσεως λαβόμενος ὃ 

᾿Αντίγονος ἀνελεῖν αὐτὸν ἐπιχειρήσῃ ἐῴκει γὰρ τοὺς 
ἐν ἀξιώμασι τῶν ἀνδρῶν ὄντας καὶ δυναμένους πραγ- 

μάτων ἀντιλαμβάνεσϑαι πάντας σπεύδειν ἐκ ποδῶν 

ἀπαλλάσσειν. ταῦτ᾽ οὖν εὐλαβηϑεὶς ἐξεπήδησεν μετὰ 
πδντήκονθ᾽ ἱππέων, διανοούμενος sig ἁΔἴγυπτον ἀπο- 
χωρεῖν πρὸς Πτολεμαῖον. διεβεβόητο γὰρ 17) τούτου 

χρηστότης καὶ τὸ πρὸς τοὺς καταφυγόντας ἐπ᾽ αὐτὸν 
ἐχτενὲς xol φιλάνθρωπον. ὁ δ᾽ Avríyovog ἀκούσας 

περιχαρὴς ἦν ἐπὶ τῷ δοκεῖν αὐτὸς μὲν μὴ συνηναγ- 
κάσϑαν προσενεγκεῖν τὰς χεῖρας ἀνδρὶ φίλῳ καὶ συν- 

ηγωνισμένῳ προϑύμως, τὸν ZéAsvxov δ᾽ αὐτὸν αὑτοῦ 
καταγνόντα φυγὴν παραδεδωκέναι τὴν σατραπείαν 
χωρὶς ἀγώνων καὶ κινδύνων. μετὰ δὲ ταῦτα προσ- 

ελϑόντων αὐτῷ τῶν Χαλδαίων καὶ προλεγόντων ὡς, 

8 καταρτήσαντος X. 4 τὸ om. F. 9 διά τὸ τὰς R (del. 
1. m) XF. 11 αὐξανομένης X. 18 ἀνελεῖν] ἀναιρεῖν F. 
185 ἐκποδὼν F. 19 καταφεύγοντας F. 2420 ἐκτενὲς RX (cf. 
Diod. II 24, 3; Pol. VIII 21, 1 saepius) εὐμενὲς F. ἀκούσας 
é£»scxíor70s καὶ περιχαρὴξ ἦν EF. 21 αὐτὸς μὲν om. F. 

3995 αὐτοῦ X. 
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εἰ τὸν Σέλευκον ἐκ τῶν χειρῶν ἀφήσει, συμβήσεται 

τήν v ᾿4σίαν πᾶσαν ὑποχείριον γενέσϑαι καὶ αὐτὸν 
᾿Αντίγονον ἐν τῇ πρὸς ἐκεῖνον παρατάξει, καταστρέψειν 

361T0v βίον, μεταμεληϑεὶς τοῖς πεπραγμένοις ἐξέπεμψε 

ὁ τοὺς διώξοντας.: οἵ μέχρι τινὸς ἐπακολουϑήσαντες 

ἐπανῆλθον ἄπρακτοι. ὃ δ᾽ ᾿Αντίγονος ἐν τοῖς ἄλλοις 8 

καταφρονεῖν εἰωϑὼς τῶν τοιούτων προρρήδσεων οὐ 

μετρίως ἐκινήϑη τότε, καταπλαγεὶς τὸ ἀξίωμα τῶν 

ἀνδρῶν. μεγάλη γάρ τις ἐμπειρία περὶ τούτους εἶναι 
δοκεῖ καὶ παρατήρησις τῶν ἄστρων ἀκριβεστάτη. ἀπο- 

φαίνονται γὰρ πολλὰς μυριάδας ἐτῶν ὑπάρχειν ἐξ οὗ 
παρ᾽ αὐτοῖς ἐστιν ἡ περὶ ταῦτα σπουδή δοκοῦσι δὲ 
καὶ ᾿4λεξάνδρῳ προειπεῖν ὅτι παρελϑὼν sig Βαβυλῶνα 
τελευτήσει. ὁμοίως δὲ τῇ περὶ ᾿4λεξάνδρου προρρήδει 9 

συνέβη καὶ τὴν {περὶ Σελεύκου τελεσϑῆναι κατὰ τὰς 

τῶν ἀνδρῶν τούτων ἀποφάσεις" περὶ ἧς τὰ κατὰ μέρος 
ἐροῦμεν, ὅταν ἐπὶ τοὺς οἰκείους χρόνους ἐπιβαλώμεϑα. 

Ὁ δ᾽ οὖν Σέλευχος διασωθεὶς sig τὴν Αἴγυπτον ὅ6 
φιλανθρωπίας τε πάσης ἐτύγχανε παρὰ Πτολεμαίῳ 

20 καὶ κατηγορίαν ἐποιεῖτο πικρὰν "Avtuyóvov, λέγων ὅτι 
διέγνωκεν πάντας τοὺς ἐν ἀξιώμασιν ὄντας καὶ μάλιστα 

τοὺς ᾿4λεξάνδρῳ συνεστρατευκότας ἐκβαλεῖν ἐκ τῶν 
σατραπειῶν καὶ τούτων ἀποδείξεις ἔφερε τήν vs Πί- 

θωνος ἀναίρεσιν καὶ τὴν Πευκέστου τῆς Περσίδος 

ἀφαίρεσιν καὶ τὰ περὶ αὐτὸν συμβάντα πάντας γὰρ 2 

1 Θ 

1 σι 

1 ἀφήσει, συμβήσεται] ἀφήσοεται ἈΧ. 8 καταστρέψαι Dind. 
4 μεταμ. ἐπὶ 66, 2. 10 καὶ παρατήρησις τῶν ἄστρων 
καὶ παρὰ τούτοις ἡ τήρησις τῶν ἄστρων codd.; corr. Dind. (c 
I 98, 1; II 80, 3). 11 in marg. cod. R adscr. 8. m. σξρὶ τοῦ 
ἀριϑμοῦ τῶν μυριάδων: idem lat. additur. 10. 19 cf. XVII 112. 
12 αὐτὰ F. aM add. Dind.; καὶ τὰ Zxkeowow Wes. 
16 περὶ ὧν Roilbo ἐπιβάλωμεν νι: eX ας AEN WM. S. NS 

21 διογνώκϑι libri; corr. Hertl. I1 2 Ὁ. 16. 98 αὐτῶν Y, ec eX 
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οὐδὲν ἠδικηκότας, ἀλλὰ καὶ χρείας πολλὰς καὶ usyd- 

λας ἐν τῇ φιλίᾳ παρεσχημένους ἀρετῆς ὑπομεμενηκέ- 

ναν πρόστιμον. διεξήδι δὲ καὶ τὰ μεγέϑη τῶν περὶ 
αὐτὸν δυνάμεων καὶ τὸ πλῆϑος τῶν χρημάτων, ἔτι δὲ 
τὰς προσφάτους εὐτυχίας, ἐξ ὧν ὑπεδείκνυεν ὑπερ- 
ἤφανον γεγενημένον καὶ ταῖς ἐλπίσι περιξιληφότα 

πᾶσαν τὴν Μακεδόνων βασιλείαν. διὰ δὲ τοιούτων 

λόγων προτρεψάμενος τὸν Πτολεμαῖον ἑτοιμάξεσϑαι 

τὰ πρὸς τὸν πόλεμον ἐξέπεμψέ τινας τῶν φίλων εἷς 

τὴν Εὐρώπην, προστάξας πειρᾶσϑανι τοῖς ὁμοίοις λό- 
γοῖς ἐχϑροὺς ᾿Αντιγόνου καταστῆσαι Κασανδρόν τε 

καὶ Δυσίμαχον. ὧν ταχὺ τὸ κελευσϑὲν συντελεσάν- 
τῶν ἀρχὴ διαφορᾶς ἐφύετο καὶ μεγάλων πολέμων. ὃ 
δ᾽ ᾿ἀντίγονος ἐκ τῶν εἰκότων συλλογισάμενος τὴν Zs- 

λεύχου προαίρεσιν ἐξέπεμψε πρεσβευτὰς πρός τὸ 
Πτολεμαῖον καὶ Δυσίμαχον καὶ Κάσανδρον, ἀξιῶν 

διαφυλάσσειν τὴν προὐπάρχουσδαν φιλίαν τῆς δὲ 

Βαβυλωνίας καταστήσας σατράπην Πίϑωνα τὸν ἐκ τῆς 
Ἰνδικῆς καταβεβηκότα μετὰ τῆς δυνάμεως ἀνέξευξεν, 
ἐπὶ τῆς Κιλικίας τὴν πορείαν ποιούμενος. ὡς δ᾽ sig 

Μάλον παρεγένετο, διεμέρισε τὴν δύναμιν εἰς παρα- 

χειμασίαν μετὰ δύσιν Θρίωνος. παρέλαβε δὲ καὶ τὰ 

ἐν Κυΐνδοις χρήματα, τάλαντα μύρια. χωρὶς δὲ τού- 

tov Ἐἐχπίπτειν ἐκ τῶν προσόδων αὐτῷ τῶν xav 
ἐνιαυτὸν τάλαντα μύρια χίλια. διόπερ συνέβαινεν 

1.9 ἀλλὰ καὶ μεγάλας χρείας ἐν τῇ φιλίᾳ παρεχομένους F. 
8 ἐξήει F. — B ἐπεδείκνυεν EF. 7 πάσης τῆς M. βασιλείας Y. 
ϑιὰ δὲ τοιοῦτον λόγον F. 11 καταστῆσαι) κατασκευάσαι E. 
15 vs om. F. 21 Μαλον] ita libri semper (cf. XIX 79, 6; 80, 2); 
rectius Μάλλον vel Μαλλόν. 28 ἐν Κυΐνδοις) ἐν Κιλικίᾳ F 
suprascripto ab 2. m. Κυΐνδοις; cf. XVIII 62,2. — 28 —25 γωρὶς 

δὲ τούτω» ἐκπέπστει» ἐκ τῶν πρ. αὐτῷ τῶν κατ᾽ ἐνιαυτὸν τάλαντα 
^ov yx RX; χωρὶς δὲ τούτων συνάγεσθαι κατ ἐνναυτὸν ἐκ 

[1 0 

[1 5 
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αὐτὸν φοβερὸν εἷναι xal διὰ τὸ μέγεϑος τῶν δυνά- 
usov καὶ διὰ τὸ πλῆϑος τῶν χρημάτων. | 

Προάγοντος δ᾽ sig τὴν ἄνω Συρίαν ᾿Αντιγόνου D 
παρεγένοντο πρέσβεις παρά τε Πτολεμαίου καὶ 4υ- 

5 σιμάχου καὶ Κασάνδρου. οὗτοι δ᾽ εἰσαχϑέντες sig τὸ 
862 συνέδριον ἠξίουν Καππαδοκίαν μὲν καὶ Δυκίαν Κα- 

σάνδρῳ δοϑῆναι, Φρυγίαν δὲ τὴν ἐφ᾽ ᾿Ελλησπόντῳ 
“υσιμάχῳ., Συρίαν δὲ πᾶσαν Πτολεμαίῳ, Βαβυλωνίαν 
δὲ Σελεύκῳ, τῶν δὲ ϑησαυρῶν, o0g παρέλαβεν μετὰ 

10 τὴν πρὸς Εὐμενῆ μάχην, ποιήδσασϑαιν μεριόσμόν᾽ καὶ 

γὰρ αὐτοὺς κεκοινωνηκέναι τοῦ πολέμου. εἶ δὲ μηδὲν 

τούτων ποιήσει, συστάντες ἅπαντες ἔφασαν πολεμήσειν 
αὐτῷ. τοῦ δ᾽ Avvwyóvov τραχύτερον ἀποκριναμένου 
καὶ τὰ πρὸς πόλεμον εἰπόντος παρασχευάξεσϑαι 6vv- 

16 ἔβη τοὺς πρέσβεις ἀπράκτους ἐπανελθεῖν. μετὰ δὲ 
ταῦϑ' οἱ μὲν περὶ Πτολεμαῖον καὶ Δυσίμαχον, ἔτι δὲ 

Κάσανδρον συμμαχίαν πρὸς ἀλλήλους ποιησάμενοι 
δυνάμεις vs συνῆγον καὶ παραδκχευὰς ὕπλων τε καὶ 
βελῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν χρησίμων ἐποίουν ᾿Αντί- 8 

30 yovog δὲ ὁρῶν ἐφ᾽ ἑαυτὸν συνεστηκότας πολλοὺς καὶ 

μεγάλους τοῖς ἀξιώμασιν ἄνδρας καὶ συλλογιξόμενος 

τὸ μέγεϑος τοῦ φυομένου πολέμου τά τ᾽ ἔϑνη καὶ 

πόλεις καὶ δυνάστας προδεκαλεῖτο εἷς συμμαχίαν. 

[ 

τῶν προσόδων τάλαντα μύρια καὶ χίλια F; aut lacuna statuenda 
est ante ἐκπίπτειν aut scribendum ἔπιπτεν (cf. Pol. XXXI 7, 7). 
1 xci om. X. τῆς δυνάμεως X. Db sig συνέδριον F. 
6 Κασάνδρῳ (Κασσάνδρῳ ΕἾ libri omnes hoc loco et infra 
(8 4) et XIX 60, 2; haud dubie de Asandro cogitandum est 
(cf. Droysen Hell. II* 2 p. 6 a. 1; Kóhler SBAW Berlin 1898 
p. 829 à. 1; Kaerst (P-W. s. v. ÀAsander); Hünerwadel Lys. p. 27 
ὃ. 1; aliter Niese l.l. p. 2974 ἃ. 8; Beloch III 1 p. 122 a. 2) nec 
tamen quidquam mutandum. 12 zxow(en WE. δὰ τὸ τος Y - 
πρὸς πόλεμον) πρὸς Πτολεμαῖον bri, core. λα. — Vi wx XS Su 
18 ὅπλων καὶ βελῶν R. — 91 μεγάλοις V. 28 ποονλλολεῖτο ΩΝ. 
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᾿Αγησίλαον μὲν οὖν πρὸς τοὺς àv Κύπρῳ βασιλεῖς, 
eig δὲ Ῥόδον ᾿Ιδομενέα καὶ Mooyíova, Πτολεμαῖον δὲ 
τὸν ἀδελφιδοῦν μετὰ δυνάμεως sig Καππαδοκίαν ἀπ- 

ἔστειλεν, ἵνα λύσῃ μὲν ᾿Δμισσοῦ τὴν πολιορκίαν καὶ 
τοὺς ὑπὸ Κασάνδρου πεμφϑέντας εἷς Καππαδοχίαν 

ἐκβάλῃ πάντας, πρὸς δὲ τούτοις ὅπως παραγενόμενος 
elg “Ελλήσποντον ἐφεδρεύῃ τοῖς περὶ Κάσανδρον, ἂν 
ἐπιχειρῇ διαβαίνειν ἐκ τῆς Εὐρώπης. ᾿Δριστόδημον δὲ 
τὸν Μιλήσιον εἷς Πελοπόννησον ἐξέπεμψεν ἔχοντα 
χίλια τάλαντα᾽ τούτῳ δὲ συνετέταχτο συνθέσϑαι φιλίαν 

πρὸς ᾿Δ4λέξανδρον καὶ Πολυπέρχοντα καὶ ξενολογήσαντα 
τοὺς ἱκανοὺς διαπολεμεῖν Κασάνδρῳ. αὐτὸς δὲ πᾶσαν 

τὴν ᾿Δ4σίαν, ἧς ἦν κύριος, διέλαβε πυρδοῖς καὶ βυβλια- 
φόροις, δι᾽ ὧν ὀξέως ἤμελλεν ὑπηρετεῖσϑανι πάντα. 

ῦ8 “πὸ δὲ τούτων γενόμενος ἀνέξευξεν ἐπὶ Φοινίκην, 

to 

σπεύδων ναυτικὴν δύναμιν συστήσασϑαι' συνέβαινε 

γὰρ τοὺς μὲν πολεμίους τότε ϑαλασδοχρατεῖν ναῦς 

πολλὰς ἔχοντας, αὐτῷ δὲ τὸ παράπαν οὐδ᾽ ὀλίγας 
δῖναι. στρατοπεδεύσας δὲ ἐν Τύρῳ τῆς Φοινίχης καὶ 
πολιορκῆσαι διανοούμενος τὴν Τύρον μετεπέμπετο τοὺς 

βασιλεῖς τῶν Φοινίκων καὶ τοὺς ὑπάρχους τῆς Z votos. 

καὶ τοὺς μὲν βασιλεῖς προετρέψατο συνεπιλαβέσϑαι ναυ- 

1 οὖν om. RX. 9 Πτολεμαῖον) ita libri semper (exc. 
XIX 77,2; 78,3 ubi Πολέμωνα) nec non Plut. Eum. 10 et 
Memnon FHG. III p. $80; rectius Πολεμαῖον αὖ ex inscr. 
(CJA II 266) evincitur; cf. Beloch 1l. l III 1 p. 127 ἃ. 4. 
4 ᾿Δμισσοῦ REX (item XIX 60,92; cf. Ptol. V 4, 2); ?4uícov F. 
b Κασάνδρου codd. omnes; v. supra ad p. 91 v. 6. 6 πάντας] 
πάντως Hertl ΠῚ p.89 non male (cf. XIX 98, 2). 4 ἐφ 
Ἑλλήσπ. Ε. 11 πρὸς AA. xol Πολυπ.] cf. ind. XIX x£'; XIX 60, 1. 
καὶ ξενολογήσαντα] ξενοῖλ. ve F.— 18 βιβλιοφόροις Ε. 14 ὑπηρε- 
σύσασϑαι E. 10 Φοινίκης F, corr. 2. m. 19 εἶναι om. F. 

ἐν 7Ζῴρῳ) cf. XIX 69, 8; XVII 40, 6 (cf. Art. On. IV 26 Wess.). 
29 τῆς vowmgylag F. 

[9 
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πηγίας. ἐπειδὴ τὰς ναῦς τὰς ἐκ Φοινίκης ἁπάσας 
μετὰ τῶν πληρωμάτων Πτολεμαῖος εἶχεν ἐν Αἰγύπτῳ" 

363T0íg δ᾽ ὑπάρχοις ἐκέλευσεν ἑτοιμάσαι κατὰ τάχος πυ- 
ρῶν μὲν μεδίμνων μυριάδας τετρακοσίας πεντήκοντα ἕ" 

5 τοσοῦτο γὰρ sig τὸν ἐνιαυτὸν ἐγίνετο δαπάνημα. αὖ- 

τὸς δὲ πανταχόϑεν ἀϑροίδας ὑλοτόμους καὶ πρίστας, 

ἔτι δὲ ναυπηγοὺς κατεκόμιξε τὴν ὕλην ἐπὶ ϑάλασσαν 
ἐκ τοῦ Διβάνου, τεμνόντων μὲν αὐτὴν καὶ πριξόντων 

ἀνδρῶν ὀκτακισχιλίων, κατακομιξόντων δὲ ξευγῶν 

10 χιλίων. τὸ δ᾽ ὄρος τοῦτο παρήκει μὲν παρά vs τὴν 8 
Τρίπολιν καὶ Βυβλίαν, ἔτι δὲ Σιδωνίαν, πλῆρες δ᾽ 
ἐστὶ ξύλων κεδρίνων καὶ κυπαρισσίνων ϑαυμαστῶν τό 
τὸ κάλλος καὶ μέγεθος. ναυπηγεῖα δ᾽ ἀπέδειξε τρία 4 

μὲν κατὰ τὴν Φοινίκην, ἔν vs Τριπόλει καὶ Βύβλῳ 
καὶ Σιδῶνι, τέταρτον δὲ περὶ Κιλικίαν, κομιξομένης 

τῆς ὕλης ἐκ τοῦ Ταύρου. ἦν δὲ καὶ περὶ Ρόδον ἄλλο. ὃ 
συγχωρήδαντος τοῦ δήμου κατασκευάξειν ναῦς ἀπὸ τῆς 

ὕλης τῆς εἰσκομιξομένης. τοῦ δ᾽ Avrwyóvov περὶ ταῦτα 
ὄντος καὶ πλησίον τῆς ϑαλάσσης κατεστρατοπεδευκότος 

ἧκεν ἐξ Αἰγύπτου Σέλευκος μετὰ νεῶν ἑκατὸν κε- 
κοσμημένων βασιλικῶς καὶ πλεουσῶν ἱκανῶς. ποιου- 

μένου δ᾽ αὐτοῦ τὸν παράπλουν παρ᾽ αὐτὴν τὴν στρα- 
τοπεδείαν καταπεφρονηκότως οἵ τε ἐκ τῶν συμμαχίδων 

πόλεων καὶ πάντες οἱ κοινοπραγοῦντες τοῖς περὶ ᾿άν- 

τίγονον ἄϑυμοι καϑειστήχειδαν᾽ πρόδηλον γὰρ ἦν ὁ 

1 οι 

2 e 

τ o 

8 ἐκέλευεν F. πυρὸν RX. 4 μὲν del. Bekk.; at excidit 
ni fallor v. 4 κριϑῶν δὲ ... (cf. e. g. 96,9). an μεδίμνους 
Wess. (V)? 4 sig τὴν ϑάλασσαν F. 9 κατακομιζόντω --- 
χιλίων om. F, suppl. 2. m. in marg. 11 Βιβλίαν R (cf. Ptol. 
V 14, 8) Κιλικίαν F. 18 κεδρίων Ε. κυπαρισσίνων])] πευκῶν F 
(supraposito ab 2. m. κυπαρισσίνων) 18 ναυπίηνα ὃ. δῷ zA- 
δωνίᾳ F. 18 κομιξομένης F. 98 κατεπεφροντρότως €. St τὸς 
dore F, corr. 2. m. δῦ χαϑειστήκεσαν Ὁιοὰ. 
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ὅτι ϑαλασσοχρατοῦντες οἱ πολέμιοι πορϑήσουσι τοὺς 

τοῖς ἐναντίοις κοινοπραγοῦντας ἀπὸ τῆς πρὸς dvcí- 

yovov φιλίας. ὁ δ᾽ Avtíyovog τούτους μὲν παρεκάλει 

ϑαρρεῖν, διαβεβαιούμενος ἐν ταύτῃ τῇ θερίᾳ ἀναπλευ- 

σεῖσϑαι ναυσὶ πεντακοσίαιο. 

Ὄντος δ᾽ αὐτοῦ περὶ ταῦτα παρῆν ᾿4γησίλαος ὃ 
πεμφϑεὶς εἷς Κύπρον πρεσβευτής, ἀπαγγέλλων ὅτι 

Νικοκρέων μὲν καὶ τῶν ἄλλων οἱ κράτιστοι βασιλεῖς 

πρὸς Πτολεμαῖον πεποίηνται συμμαχίαν, ὃ δὲ Κιτιεὺς 

καὶ “Δαπίϑιος, ἔτι δὲ Μαριεὺς καὶ Κερυνίτης τὴν 
πρὸς αὐτὸν φιλίαν συντέϑεινται. ἀκούσας δὲ ταῦτα 
τρισχιλίους μὲν στρατιώτας καὶ στρατηγὸν ᾿Ανδρόνικον 

κατέλιπεν ἐπὶ τῆς πολιορκίας, αὐτὸς δὲ μετὰ τῆς δυ- 

νάμεως ἀναξεύξας τήν τ᾽ ἸΙόππην καὶ Γάξαν ἀπευιϑού- 

σας κατὰ κράτος sLAs καὶ τοὺς μὲν καταληφϑέντας 
Πτολεμαίου στρατιώτας ἐπιδιεῖλεν εἷς τὰς ἰδίας τάξεις, 

εἷς δὲ τὰς πόλεις παρεισήγαγε φρουρὰν τὴν ἀναγχά- 

δουδαν πειϑαρχεῖν τοὺς ἐνοικοῦντας. αὐτὸς δ᾽ ἐπανελ- 

ϑὼν sig τὴν πρὸς Παλαιτύρῳ στρατοπεδείαν παρ- 
ἐσχευάξετο τὰ πρὸς τὴν πολιορκίαν. 

4 ϑερείᾳ F. ἀναπλεουσεῖσϑαι] ἀπελεύσεσϑαι Ἐν suprascripto 
ἃ 1. m. πλευσεῖ; πλευσεῖσϑαι X; διδλεύσεσϑαι F supraposito ab 
2. m. &z.; corr. Hertl. II 2 p. 15; αὐτὸς πλευσεῖσϑαι Madv. I 
p. 510. 9 Κυττιεὺς F. 10 μαπίϑιος codd. semper (cf. 
XIX 62, 6; 79, 4); cf. Ptol. V 13, 4; Hier. 707, 2; Const. P. 39, 14, ἢ: 
“Μαπήϑιος Gron. Magieve] Μάριος libri; corr. Gron.; cf. infra 
XIX 62,6; 79, 4; Müller ad Ptol. V 18, 4. ΜΚΚερινύτης F; Ke- 
ρυνείτης Dind.; cf. Müller 1.1. 11 τέϑεινται R, corr. 1. m. 
14 ᾿Ιόππην libri omnes; cf. Ptol. V 15,2; ᾿Ιόπην Dind. 1 μὲν 

om. F, add. 2. m. καταληφϑέντας F; Gu καταληφϑέντας Hertl. 
JI p.99. 14 ἀναγκάξουσαν RX. 8 αὐτὸς δὲ παρελϑὼν» F. 

αι 

19 πρὸς mios Τύρῳ RX; sig τὴν πρόπαλεν Τύρῳ V. 
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364 — Exil δὲ τῶν καιρῶν τούτων ᾿Αρίστων ὃ πιστευϑεὶς 
oz Εὐμενοῦς τῷν ὀστῶν τῶν Κρατεροῦ παρέδωκεν 

elg ταφὴν αὐτὰ Φίλᾳ τῇ πρότερον μὲν Κρατερῷ συν- 

οἰκούσῃ, τότε δὲ Ζημητρίῳ τῷ ᾿Αντιγόνου. αὕτη δ᾽ ἡ 4 
γυνὴ συνέσει δοκεῖ διενηνοχέναι᾽ τούς τ γὰρ ταρα- 
χώδεις τῶν ἐν τῷ στρατοπέδῳ κατέπαυεν ἁρμοξόντως 
πολιτευομένη πρὸς ἕκαστον, τάς τε ἀδελφὰς καὶ ϑυ- 

γατέρας τῶν ἀπόρων ἐξεδίδου τοῖς ἰδίοις δαπανήμασι, 
πολλοὺς δὲ καὶ τῶν διαβολαῖς περιπιπτόντων μὴ δὲυ- 

καίαις ἀπήλλασσε τῶν κινδύνων. λέγεται δὲ καὶ ᾿άν- 5 
τίπατρον τὸν πατέρα αὐτῆς, ὃς δοκεῖ γεγονέναι φρο- 

νιμώτατος τῶν ἐν δυναστείαις γεγονότων κατὰ τὴν 

αὐτὴν ἡλικίαν, κόρης οὔσης ἔτι τῆς Φίλας συμβουλεύε- 
σϑαι πρὸς ταύτην περὶ τῶν μεγίστων. μηνύδει δ᾽ ὁ 
ἀκριβέστερον τὸ τῆς γυναικὸς ἦϑος προϊὼν ὃ λόγος 
καὶ τὰ πράγματα λαμβάνοντα μεταβολὴν καὶ κρίσιν 

ἐσχάτην τῆς περὶ Ζημήτριον βασιλείας. καὶ τὰ μὲν 

περὶ ᾿Αντίγονον καὶ Φίλαν τὴν Ζημητρίου γυναῖκα 

τοιαῦτ᾽ ἦν. 
30 Τῶν δὲ πεμῳφϑέντων ὑπ᾽ "vuyóvov στρατηγῶν 60 

᾿Αριστόδημος μὲν πλεύσας sig τὴν Δακωνικὴν καὶ λα- 

βὼν παρὰ τῶν Σπαρτιατῶν ἐξουσίαν ξενολογεῖν, στρα- 
τιώτας ἤϑροισεν ὀκτακισχιλίους ἐκ τῆς Πελοποννήσου. 

ἐντυχὼν δὲ ᾿4λεξάνδρῳ καὶ Πολυπέρχοντι φιλίαν συν- 
86 ἔϑετο πρὸς αὐτοὺς ὑπὲρ ᾿Δντιγόνου καὶ Πολυπέρχοντα 

μὲν στρατηγὸν ἀπέδειξε τῆς Πελοποννήδου, τὸν δὲ 

᾿Αλέξανδρον ἔπεισεν εἷς τὴν ᾿Ασίαν πλεῦσαι πρὸς 

οι 

1 Θ 

1 σι 

1 τούτων τῶν καιρῶν F. 32 τῶν Ke.| τοῦ Ko. F. ἃ αὐτὰ 
om. X. φιλίᾳ F, corr. in marg. 2. m. ἐδόκει RX. 10 ἀπήλ- 
λαττε F. 9 φιλίας FX. 14 ταύτης RX. ΑΞ os νοὸς 
add. F δηλώσει ὁμοίως τε (xol τὰ πράὐνη. δῸ woe» * 

(corr. 2. m.) X. 19 τοιαῦτ᾽ ἦνλ τοιαῦτα Y. QM vw» SY. ve 
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2 dvt(yovov. ὃ δ᾽ ἕτερος τῶν στρατηγῶν Πτολεμαῖος 
πορευϑεὶς μετὰ τῆς δυνάμδως εἷς Καππαδοκίαν καὶ 

καταλαβὼν ᾿Δμισσὸν πολιορκουμένην ὑπ᾽ ᾿Δ4σκληπιοδώ- 
ρου τοῦ Κασάνδρου στρατηγοῦ τὴν μὲν πόλιν ἐκ τῶν 
κινδύνων ἐρρύσατο, τοὺς δὲ περὶ τὸν ᾿4σκληπιόδωρον νυ 
ὑποσπόνδους ἀφεὶς ἀνεχτήσατο τὴν σατραπείαν. μετὰ 

δὲ ταῦτα πορευϑεὶς διὰ Βιϑυνίας καὶ Ζιβύτην τὸν 

βασιλέα τῶν Βιϑυνῶν καταλαβὼν πολιορχοῦντα τήν 
τε τῶν ᾿Δστακηνῶν καὶ Χαλκηδονίων πόλιν συνηνάγ- 
καός λῦσαι τὴν πολιορκέαν. ποιησάμενος δὲ συμμαχίαν 1 

πρός τε τὰς πόλεις ταύτας καὶ πρὸς τὸν Ζιβύτην, ἔτι 
ὃὲ λαβὼν ὁμήρους προῆγεν ἐπὶ ᾿Ιωνίας καὶ “Δυδίας" 

ἐγεγράφει yàg ᾿Αἀντίγονος αὐτῷ βοηϑεῖν τῇ παραλίῳ 

κατὰ τάχος, ὡς τοῦ Σελεύκου τὸν πλοῦν ἐνταῦϑα 

ποιησομένους ὡς δέ zo)" ἧκε πλησίον τῶν προεξιρη- 15 
μένων τόπων, Σέλδυκος ἔτυχε μὲν πολιορχῶν Ἔρυ- 
ϑράς, πυϑόμενος δὲ τὴν τῶν πολεμίων δύναμιν πλη- 

σίον οὖσαν ἀπέπλευσεν ἄπρακτος. 
61 wríyovog δὲ παραγενομένου πρὸς αὐτὸν AAsEdv- 

δρου τοῦ Πολυπέρχοντος πρὸς μὲν τοῦτον συνέϑετο so 

φιλίαν, αὐτὸς δὲ συναγαγὼν τῶν τε στρατιωτῶν καὶ 

τῶν παρεπιδημούντων κοινὴν ἐκκλησίαν κατηγόρηδε 

Κασάνδρου, προφερόμενος τήν τε Ὀλυμπιάδος ἀναίρε- 8θῦ 

σιν καὶ τὰ συμβάντα περὶ ἹΡωξάνην καὶ τὸν βασιλέα. 
πρὸς δὲ τούτοις ἔλεγεν ὡς Θεσσαλονίκην μὲν βιασά- ss 

e 

ἐν 

t2 

ἃ "μισὰ F; cf. XIX 57, 4. 4 Κασάνδρου libri omnes; 
"Acdvógov Wess.; cf. XIX 57,1. πόλιν om. RX. 7.11 Ζιβύτην 
RX (cf. Suid. s. v.) Ζιβοίτην F; Ζυποίτης Paus. V 19,7; Ζι- 
ποίτης Memn. 20 (FHG III p. 587) et St. B. s. v. Ζιποίτιον; 
Ζειποίτης Plut. aet. Gr. 49. 9 Καλχηδονίων Dind. 1 ποι- 
»ocuívov RXF (supraposito o ἃ pr. m.). 16 τόπων] τού- 
σῶν hHF. 31 σερατιωτῶν) στρατηγῶν X, corr. 1. m. 4 'Po- 
dv» F. 
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μενος ἔγημεν, φανερῶς δὲ ἐξιδιάξεται τὴν Μακεδόνων 
βασιλείαν, ἔτι δὲ ὡς Ὀλυνϑίους ὄντας πολεμιωτάτους 

Μακεδόνων κατῴκισεν sig τὴν ὁμώνυμον ἑαυτοῦ πόλιν 

καὶ Θήβας ἀνέστησε τὰς ὑπὸ Μακεδόνων κατασκαφεί- 
5 ὅσας. συναγαναχτούντων δὲ τῶν ὄχλων ἔγραψε δόγμα 8 

καϑ᾽ ὃ τὸν Κάσανδρον ἐψηφίσατο πολέμιον εἶναι, ἐὰν 
μὴ τάς τε πόλεις καθέλῃ καὶ τὸν βασιλέα καὶ τὴν 

μητέρα τὴν Ῥωξάνην προαγαγὼν ἐκ τῆς φυλακῆς 

ἀποδῷ τοῖς Μακεδόσι καὶ τὸ σύνολον ἐὰν μὴ πει- 
10 ϑαρχῇ τῷ καϑεσταμένῳ στρατηγῷ καὶ τῆς βασιλείας 

παρειληφότι τὴν ἐπιμέλειαν ᾿ἀντιγόνῳ. εἷναι δὲ καὶ 

τοὺς "EAAqveg ἅπαντας ἐλευϑέρους, ἀφρουρήτους, αὖ- 

τονόμους. ἐπιψηφισαμένων δὲ τῶν στρατιωτῶν τὰ 

ῥηϑέντα διαπέστειλε πανταχῇ τοὺς κομιοῦντας τὸ 
15 δόγμα᾽ τοὺς μὲν γὰρ "EAAqvag ὑπελάμβανε διὰ τὴν 4 

ἐλπίδα τῆς ἐλευθερίας προϑύμους ἕξειν συναγωνιστὰς 
εἷς τὸν πόλεμον, τοὺς δ᾽ ἐν ταῖς ἄνω σατραπείαις 

στρατηγοὺς καὶ σατράπας, ὑπόπτως ἔχοντας ὡς ᾿᾽άντι- 

γόνου καταλῦσαι διεγνωκότος τοὺς ἀπὸ ᾿4λεξάνδρου 
30 βασιλεῖς, ζαὐ)τοῦ φανερῶς τὸν ὑπὲρ αὐτῶν πόλεμον 

ἀναδεχομένου πάντας μεταπεσεῖσϑαι ταῖς γνώμαις καὶ 

τοῖς παραγγελλομένοις ἑτοίμως ὑπακούσεσθαι. ἀπὸ δὲ 5 

τούτων γενόμενος ᾿Αλεξάνδρῳ μὲν δοὺς πεντακόσια 
᾿ τάλαντα καὶ περὺ τῶν μελλόντων sig μεγάλας ἀγαγὼν 

35 ἐλπίδας ἐξαπέστειλεν sig Πελοπόννησον᾽ αὐτὸς δὲ παρὰ 

Ῥοδίων μεταπεμψάμενος ναῦς καὶ τῶν ναυπηγηϑεισῶν 
τὰς πλείστας καταρτίσας ἐπέπλευσε τῇ Τύρῳ. ϑαλασσο- 

4 μὴ] μήτε RX. S 'Ροξάνην F. [10 καϑισταμένῳ RX. 
14 πανταχοῖ Hertl. II 2 p. 16. 16 ἐλουϑερίας] fAevOsoíag F. 
cuius in marg. adscr. 2. m. σωτηρίας: Gévnoles W Vw ew 
marg. 2. m. corr) X. ἔχειν RX. 9 ζολγτοῦ WeoS.s NR 

τοῦ. | 92 ὑπακούοσϑαι WV. — 9& ἄγων W. ἢ woxeeUvNSeS UU 

Diodorus. V. 
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κρατῶν δὲ καὶ διακωλύων σῖτον εἰσάγεσϑαι προσ- 
ἑκαρτέρησε μὲν ἐνιαυτὸν καὶ τρεῖς μῆνας, εἰς ἔνδειαν 
ὃὲ δεινὴν ἀγαγὼν τοὺς ἐγκατακεκλειόσμένους τοῖς μὲν 

παρὰ Πτολεμαίου στρατιώταις συνεχώρησεν ἀπελθεῖν 
ἔχουσι τὰ δαυτῶν, τὴν δὲ πόλιν δι᾽ ὁμολογίας παρα- 

λαβὼν φρουρὰν τὴν διαφυλάξουσαν sig αὐτὴν δἷσ- 
ἤγαγεν. 

“Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις Πτολεμαῖος μὲν 

ἀκούσας τὰ δεδογμένα τοῖς μετ᾽ ᾿άἀντιγόνου Μακεδόσι 

περὺ τῆς τῶν Ἑλλήνων ἐλευϑερίας ἔγραψὲ καὶ αὐτὸς 

τὰ παραπλήσια, βουλόμενος εἰδέναι τοὺς "EAAqvag ὅτι 
φροντίξει τῆς αὐτονομίας αὐτῶν οὐχ ἧττον 'ἄντι- 

γόνου" οὐ γὰρ μικρὰν ῥοπὴν ὁρῶντες οὖσαν ἑκάτεροι 
προσλαβέσϑαι τὴν τῶν ᾿Ελλήνων εὔνοιαν διημιλλῶντο 

πρὸς ἀλλήλους περὶ τῆς sig τούτους εὐεργεσίας. προσ- 

δλάβετο δ᾽ sig τὴν συμμαχίαν καὶ τὸν τῆς Καρίας 

σατράπην Κάσανδρον, ἰσχύοντα καὶ πόλεις ἔχοντα 
τεταγμένας ὑφ᾽ ἑαυτὸν οὐκ ὀλίγας. προαπεσταλκὼς 866 

δὲ τοῖς ἐν Κύπρῳ βασιλεῦσι στρατιώτας τρισχιλίους 
ἐξέπεμψε τότε δύναμιν ἁδράν, σπεύδων συναναγκάσαι 

τοὺς ἐναντιοπραγοῦντας ποιεῖν τὸ προστασσόμενον. 

Μυρμιδόνα μὲν οὖν τὸν ᾿4ϑηναῖον ἀπέστειλε μετὰ 
στρατιωτῶν μυρίων, Πολύκλειτον δὲ μετὰ νεῶν ὅκα- 
τόν, τῶν δὲ πάντων στρατηγὸν Μενέλαον τὸν ἀδελφόν. 

οὗτοι δὲ πλεύσαντες εἷς Κύπρον κἀκεῖ καταλαβόντες 
Σέλευκον μετὰ τοῦ στόλου συνήδρευδσαν βουλευόμενοι 

τί χρὴ πράττειν. ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς Πολύκλειτον μετὰ 

1 ἄγεσϑαι F. 8 ἐγκαταλελειμμένους REX; -κεκλειμένους 
Dind. 12 ^"4vryóvov] ἢ ̓ Αντίγονος F. 14 τὸ προσλαβέσϑαι F. 
17 eb p.99 v.4 Κάσανδρον] ἄσανδρον Wess.; cf. XVIIL 39; 67,1. 

ZI προσεατεόμενον F. 26 βουλόμενοι X. 2427 Πολύκλειτον μὲν 
“πάεῖν uera πεντήκ. νεῶν F. N 
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πεντήχοντα νεῶν πλεῖν sig Πελοπόννησον καὶ δια- 

πολεμεῖν τοῖς περὶ ᾿Αριστόδημον καὶ ᾿4λέξανδρον, ἔτι 
δὲ Πολυπέρχοντα, Μυρμιδόνα δὲ καὶ τοὺς ξένους sig 
Καρίαν, βοηϑήδοντας τοῖς περὶ τὸν Κάσανδρον πολε- 

μουμένοις ὑπὸ Πτολεμαίου τοῦ στρατηγοῦ, τοὺς δὲ 

περὶ τὸν Σέλευκον καὶ Μενέλαον ὑπολειφϑέντας ἐν 
Κύπρῳ μετὰ Νικοκρέοντος τοῦ βασιλέως καὶ τῶν ἄλλων 

τῶν συμμαχούντων διαπολεμεῖν «τοῖς ἐναντιουμένοις. 

τοῦτον δὲ τὸν τρόπον τῆς δυνάμεως διαμερισϑείδης 

ol περὶ Σέλευκον Κερυνίαν μὲν καὶ “Δάπιϑον ἐξ- 
δπολιόρκηδσαν, Στασίοικον δὲ τὸν βασιλέα τῶν ΜΜαριέων 
προσαγαγόμενοι τὸν ᾿Δμαϑουσίων δυνάστην ἠνάγκασαν 

ὅμηρα δοῦναι, τὴν Óà τῶν Κιτίων πόλιν οὐ δυνά- 

μδνον προσαγαγέσθαι συνεχῶς ἐπολιόρχουν πάσῃ τῇ 
δυνάμει. κατὰ τοῦτον δὲ τὸν καιρὸν πρὸς ᾿Αντίγονον 
κατέπλευσαν ἐξ Ἑλλησπόντου ναῦς τεσσαράκοντα 
Θεμίσωνος ναυαρχοῦντος" ὁμοίως δὲ ἐξ ᾿Ελλησπόντου 

καὶ Ῥόδου κατήγαγε σκάφη Ζιοσκουρίδης ὀγδοήκοντα. 

προὐπῆρχον δ᾽ αὐτῷ κατηρτισμέναι ναῦς τῶν ἐν Φοι- 

νίκῃ ναυπηγηϑεισῶν αἱ πρῶται συντελεσϑεῖσαι" αὗται 
δ᾽ ἦσαν σὺν ταῖς ἐν Τύρῳ καταληφϑείσαις ἑκατὸν καὶ 
εἴκοσιν, ὥστε τὰς πάσας περὶ αὐτὸν ἠϑοοῖσϑαι ναῦς 

ὅ fort. dori órov &ddendum: cf. XIX 68, 5; 78, 3. 
8 συμμάχων E. 10 Κυρηνίαν F; Κερύνειαν Dind.; at cf. 
XIX 79, 4. .4&dzi90» codd.; Μάπηϑον Gron.; cf. XIX 59, 1. 
11 "Μαριέων] Μανέων ἢ Μανοῶν X; corr. Rhod. (cf. XIX 59,1; 
19, 4. ΜΜαριέων προσαγαγόμενοι τὸν om. F. — 129 ᾿“μαϑού- 
civ RX. 18 Κιτίων libri (cf. Oberhummer SBAW 1888 
p. 309; 5628); Κιτιέων Dind. (cf. XIX 59, 1. 16 ἐξ ᾿Ελλησπόν- 
vov καὶ Ῥόδου X. 16. 19 νῆες F. 17 Θαμίσωνος F; cf. 
XX 50,4; Wess. ad h. l. 18 et p. 100 v. 6 Z106xovoldxa Vs 

- 

omnes; cf. XIX 68, 4. 19 τῶν v ἐν o. WX. SA eux 

ληφϑείσαις F. 98 εἴκοσι V. 
Ἐ 



100 Diodor. XIX. 62 — 64. 

μακρὰς ἐξηρτυμένας διακοσίας τεσσαράκοντα᾽ τούτων 

δ᾽ ἦσαν τετρήρεις μὲν ἐννενήκοντα πεντήρεις δὲ δέκα, 
ἐννήρεις δὲ τρεῖς, δεκήρεις δὲ δέκα, ἄφρακτοι δὲ τρι- 

9 ἄχοντα. διδλόμενος δὲ τὸν στόλον πεντήκοντα μὲν 

63 

to 

ναῦς ἐξέπεμψεν sig Πελοπόννησον, τῶν δ᾽ ἄλλων 

ναύαρχον καταστήσας Ζιηοσκουρίδην τὸν ἀδελφιδοῦν 
προσέταξε περιπλεῖν τοῖς v5 συμμάχοις παρεχόμενον 

τὴν ἀσφάλειαν καὶ τῶν νήσων τὰς μήπω μετεχούσας 
τῆς συμμαχίας προσαγόμενον. τὰ μὲν οὖν κατὰ τὸν 
᾿Αντίγονον ἐν τούτοις ἦν. 

Ἡμεῖς δ᾽ ἐπεὶ τὰ κατὰ τὴν ᾿4σίαν πραχϑέντα δὲ- 
ἤλθομεν, ἐν μέρει πάλιν τὰ κατὰ τὴν Εὐρώπην διέξυ- 

10 

μεν. ᾿Απολλωνίδης γὰρ ὃ ταχϑεὶς ὑπὸ Κασάνδρου 861 
στρατηγὸς ἐπὶ τῆς Moysíov πόλεως ἐξοδεύσας εἰς ᾽4ρ- 

καδίαν νυκτὸς ἐκυρίξυσε τῆς τῶν Στυμφαλίων πόλεος: 
περὶ ταῦτα δ᾽ αὐτοῦ διατρίβοντος τῶν ᾿Αργείων oi 
πρὸς Κάσανδρον ἀλλοτρίως ἔχοντες ἐπεκαλέσαντο τὸν 
Πολυπέρχοντος ᾿Αλέξανδρον, ἐπαγγελλόμενον παρα- 
δώσειν τὴν πόλιν. τοῦ δ᾽ ᾿4λεξάνδρου βραδύνοντος 
᾿4πολλωνίδης φϑάδας κατήντησεν sig Aoyog. τῶν δ᾽ 
ἐναντιουμένων καταλαβὼν sig πεντακοσίους συνηδρευ- 

κότας ἐν τῷ πρυτανείῳ τούτους μὲν ἀποκλείσας τῆς 

ἐξόδου ξῶντας κατέκαυδε, τῶν δ᾽ ἄλλων τοὺς μὲν 

πλείους ἐφυγάδευσεν, ὀλίγους δὲ συλλαβὼν ἀπέκτεινε. 

1 ἐξηρτημένας F. διακοσίας, τεσσαράκοντα (τετταρ. F)] cen- 
ium triginta interpr.; in sequentibus triremium numerum aut 
& Diodoro omissum esse aut librariorum culpa excidisse recte 
monuit Wess.; cf. Droysen l.l. p. 17 8.8; Niese l.l. p. 284. 
8 ἐνήρεις F, corr. 2. τ. 4. οὗ XIX 74, 1 (Niese 1.1. p. 287 a. 1). 
18 Κασάνδρου) ᾿Αλεξάνδρου HR, corr. 1. m. 17. 18 malim 
MAffavÓpov τὸν Πολυπέρχοντος: cf. XIX 35, 1; 54, 8; 67, 1. 
19 ἥραδύναντος F. 21 καταλαβὼν τὰ εἰς F. 598 ξῶντας 
om. F, suppl. 2. m. 
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Κάσανδρος δὲ πυϑόμενος τὸν ᾿Αριστοδήμου κατάπλουν 

εὶς Πελοπόννησον καὶ τὸ συνηθροισμένον πλῆϑος τῶν 

ξένων τὸ μὲν πρῶτων ἐπεχείρησεν ἀφιστάναι τὸν Πο- 
λυπέρχοντα τῆς ᾿Δἀντιγόνον φιλίας" οὐχ ὑπακουόντων 

ὅ δ᾽ αὐτῶν συναγαγὼν δύναμιν ἧκε διὰ τῆς Θετταλίας 

εἷς Βοιωτίαν. ἐνταῦϑα δὲ συνεπιλαβόμενος τοῖς Θη- 4 

βαίοις τῆς τῶν τειχῶν οἰκοδομίας παρῆλθεν sig Πε- 

λοπόννησον᾽ καὶ τὸ μὲν πρῶτον Κεγχρεὰς ἐκπολιορκή- 

σας ἐδήωσε τὴν χώραν τῶν Κορινϑίων, μετὰ δὲ ταῦτα 

10 δύο φρούρια κατὰ κράτος ἑλὼν τοὺς ὑπ᾽ ᾿4λεξάνδρου 

καϑεσταμένους φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφῆκεν. ἑξῆς 5 

δὲ τῇ τῶν Ὀρχομενίων πόλει προσβολὰς ποιησάμενος 

καὶ παρειδσαχϑεὶς ὑπὸ τῶν ἀλλοτρίως ἐχόντων πρὸς 
᾿Αλέξανδρον τῆς μὲν πόλεως φυλακὴν ἀπέλιπε, τῶν 

16 δὲ φίλων τῶν ᾿Δ4λεξάνδρου καταφυγόντων sis τὸ τῆς 

᾿Δρτέμιδος ἱερὸν ἔδωκε τὴν ἐξουσίαν τοῖς πολίταις ὃ 

βούλοιντο πρᾶξαι. οἱ μὲν οὖν Ὀρχομένιοι τοὺς ἱκέτας 

βιαίως ἀναστήσαντες ἅπαντας ἀνεῖλον παρὰ τὰ κοινὰ 

τῶν Ἑλλήνων νόμιμα. 
8 ὉῸ δὲ Κάσανδρος παρελϑὼν εἷς τὴν Μεσσηνίαν 64 

καὶ καταλαβὼν φρουρουμένην ὑπὸ Πολυπέρχοντος τὴν 

πόλιν τὸ μὲν πολιορκεῖν αὐτὴν ἐπὶ τοῦ παρόντος ἀπ- 

ἔγνω, παρελθὼν δ᾽ sig ᾿Αρκαδίαν Ζάμιν μὲν ἐπιμελη- 
τὴν τῆς (Μεγάλης) πόλεως ἀπέλιπεν, αὐτὸς δὲ παρ- 

35 ἐλθὼν εἷς τὴν ᾿Αργείαν καὶ ϑεὶς τὸν τῶν Νεμέων 

ἀγῶνα τὴν εἷς Μακεδονίαν ἐπάνοδον ἐποιήδατο. τούτου 2 

8 ἐπεχείρισεν X. τὸν IL] τοὺς περὶ II. Hertl. III p. 84. 
4 an οὐχ ὑπακούοντος δ᾽ αὐτοῦ Wess. 8 Κεχρεὰς F, corr. 
2. m. 10 κατὰ τάχος F. 18 βιαίως ast. not. Steph. 
20 Μεσηνίαν F fere semper. 28 Ζάμιν codd. 9& CMS) 
recte add. Niese p. 280 8.2: cf. XVI 1, 3. Ὁ ex, WS 
Hell. II* 2 p. 19 a. 1. 



102 Diodor. XIX 64. 65. 

δὲ χωρισϑέντος ᾿4λέξανδρος ἐπιὼν τὰς ἐν Πελοποννήσῳ 

πόλεις μετ᾽ ᾿ΑΔριστοδήμου τὰς μὲν ὑπὸ Κασάνδρου καϑ- 
ἑσταμένας φρουρὰς ἐκβαλεῖν ἐπειρᾶτο, ταῖς δὲ πόλεσιν 
ἀποκαϑιστᾶν τὴν ἐλευθερίαν. ἃ δὴ πυϑόμενος ὁ Κά- 

σανδρος ἔπεμψε πρὸς αὐτὸν Πρεπέλαον, ἀξιῶν ᾽Αντι- 

γόνου μὲν ἀποστῆναι, συμμαχεῖν δ᾽ αὐτῷ γνησίως. 
τοῦτο δ᾽ αὐτοῦ πράξαντος στρατηγίαν δώσειν ἔφησε 
πάσης Πελοποννήσου καὶ δυνάμεως ἀποδείξειν κύριον, 

4 ἔτι δὲ κατ᾽ ἀξίαν τιμήσειν. ὁὃ δ᾽ ᾿Α4λέξανδρος δρῶν 
αὑτῷ συγχωρούμενον οὗ χάριν ἐξ ἀρχῆς ἐπολέμει 
πρὸς Κάσανδρον, συμμαχίαν ποιησάμενος ἀπεδείχϑη 
στρατηγὸς Πελοποννήδου. 

“Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις Πολύκλειτος ὃ 
πεμφϑεὶς ὑπὸ τῶν περὶ Σέλευκον ἐκ Κύπρου πλεύ- 

σας κατῆρεν sig Κεγχρδάς, ἀκούσας δὲ τὴν ᾿4λεξάν- is 
δρου μετάϑεσιν καὶ ϑεωρῶν μηδὲν ὑπάρχον πολέμιον 

σύστημα τὸν πλοῦν ἐπὶ Παμφυλίας ἐποιήσατο. ἐντεῦ- 

96v δὲ παρακομισϑεὶς sig ᾿ἀφροδισιάδα τῆς Κιλικίας, 

(óg» ἤκουδεν ὅτι Θεόδοτος μὲν Ó ᾿Αντιγόνου ναύαρ- 
qos ἐκ Πατάρων τῆς Δυκίας παραπλεῖ ταῖς ἀπὸ Ῥόδου so 

ναυσίν, ἐχούσαις ἀπὸ Καρίας πληρώματα, καὶ διότι 
Περίλαος μετὰ στρατιωτῶν παράγει πεξῇ, παρεχόμενος 

τῷ στόλῳ τῆς ἀγωγῆς τὴν ἀσφάλειαν, ἀμφοτέρους κατ- 

6 δότρατήγηδσε. τοὺς μὲν γὰρ στρατιώτας ἀποβιβάσας 
ἔκρυψεν ἐν εὐθέτῳ τόπῳ, καϑ'᾽ ὃν ἀναγκαῖον ἦν τοὺς ss 
πολεμίους τὴν πάροδον ποιήδασϑαι, αὐτὸς δὲ πάσαις 

e 

5 
8608 

μ᾿. 0 

Q 

- 

9 καϑισταμένας F. ὅ Πρέπελλον libri; corr. Rhod.; cf. 
XIX 68, 5; XX 102, 1 s&epius. 7 ἔφησε δώσειν F. 8. óvvd- 
μεων F. ἀπόδειξιν X. 9 ἔτι δὲ καὶ κατ᾽ ἀξίαν ΒΕ. 10 αὐτῷ RX. 
456 XAzyosdg F, corr. 2. m. 18 ᾿ἀφροδισίαν F. 19 (óg» add. 

Jteiske; Steph. post ἀμφοτέρους (v. 99) particulam οὖν addi iussit. 
Z5 £v om. F, add. 2. m. 
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ταῖς ναυσὺν ἐπιπλεύσας καὶ πρὸ αὑτοῦ λαβὼν ἀκρω- 
τήριον ἐπετήρει τὴν τῶν πολεμίων παρουσίαν. ἐμπε- 

σόντων δὲ πρῶτον τῶν πεξῶν εἷς τὴν ἐνέδραν συνέβη 

τόν τε Περίλαον ἁλῶναι καὶ τῶν ἄλλων τοὺς μὲν 
πεσεῖν μαχομένους, og δὲ ξωγρηϑῆναι. ἐπιχειρούντων Ἰ 
δὲ Ῥτῶν ἀπὸ Ρόδου νεῶν παραβοηϑεῖν τοῖς ἰδίοις ἐπι- 
πλεύσας ὁ Πολύκλειτος ἄφνω συντεταγμένῳ τῷ στόλῳ 
ῥαδίως ἐτρέψατο τεταραγμένους τοὺς πολεμίους. διόπερ 
συνέβη τάς τε ναῦς ἁλῶναι πάσας καὶ τῶν ἀνδρῶν 

οὐκ ὀλίγους, ἐν οἷς καὶ αὐτὸν τὸν Θεόδοτον τραυ- 
ματίαν γενόμενον μετ᾽ ὀλίγας ἡμέρας τελευτῆσαι. Πο- 8 
λύκλειτος μὲν οὖν χωρὶς κινδύνων. τηλικαῦτα πλδονεκ- 
τήδας ἀπέπλευσεν εἷς Κύπρον, ἐντεῦϑεν δ᾽ εἷς Πηλού- 

σιον᾽ ὁ δὲ Πτολεμαῖος τοῦτον μὲν ἐπαινέσας δωρεαῖς 

μεγάλαις ἐτίμησε καὶ πολὺ μᾶλλον προῆγεν ὡς ἀρχηγὸν 
γεγονότα μεγάλου προτερήματος, τὸν δὲ Περίλαον καὶ 

τῶν ἄλλων αἰχμαλώτων τινὰς ἀπέλυσεν, ἐλϑούσης περὶ 

τούτων πρεσβείας παρ᾽ ᾿Αντιγόνου. αὐτὸς δὲ παρῆλϑεν 

“ἐπὶ τὸ καλούμενον Ἔκρηγμα κἀκεῖ συνελθὼν sig λό- 

γους ᾿Αντιγόνῳ πάλιν ἀπῆλϑεν, οὐ συγχωροῦντος ᾿4ν- 

τιγόνου τὰ ἀξιούμενα. 

Ἡμεῖς δὲ διεληλυϑότες τὰ πραχϑέντα τῶν 'EAAN-05 
vov τῆς Εὐρώπης περὶ τὴν Ελλάδα καὶ Μακεδονίαν 
ἐν μέρει διέξιμεν περὶ τῶν πρὸς ἑσπέραν νευόντων 
μερῶν. ᾿4γαϑοκλῆς γὰρ ὃ τῶν Συρακοσίων δυνάστης 

1 ἀναπλεύσας Ε. αὐτοῦ codd. 6 τῶν ἀπὸ Ρόδου νεῶν RX; 
exc. videtur {τῶν ἐν τοῖς πληρώμασι (cf. XIII 2,0); τῶν ἀπὸ 
τοῦ στόλου F. 10 τὸν om. R. 12 κινδύνου F. 18 αὐτὸς γὰρ 
παρῆλϑεν F. 20 ἀπῆλϑε συγχωροῦντος F, corr. 2. m. ὅάντι- 
γόνῳ F. 99 ζὑπὸΣ τῶν Ἑλλήνων Steph. (cf. IV 57, 1). 
22. 98 τὰ πραχϑέντα τῆς Εὐρώπης περὶ τὴν 'E.w«. M. τα. τῶν 
Ἑλλήνων) Madv. I p. 611. 9& περὶ τῶνλ τῶν πετῶν τῶν Y. 
2ῦ Συκελιεκὼ in marg. cod. K &dd. ὃ. τὰ. 



104 Diodor. XIX 66. 66. 

κατέχων φρούριον τῶν Μεσσηνίων ἐπηγγείλατο λαβὼν 

παρ᾽ αὐτῶν τριάκοντα τάλαντα παραδώσειν τὸν τόπον. 
2 δόντων δὲ τῶν Μεσσηνίων ζτλάργύριον οὐ μόνον 
διεψεύσατο τοὺς πιστεύσαντας τῆς ἐπαγγελίας, ἀλλὰ 
καὶ τὴν Μεσσήνην αὐτὴν ἐπεχείρησε καταλαβέσϑαι. 5 

πυθόμενος γὰρ μέρος τι τοῦ τείχους ἐν αὐτῇ πεπτω- 869 
κέναι πεξῇ μὲν τοὺς ἱππεῖς ἀπέστειλεν ἐκ ΖΣυρα- 

κουσσῶν, αὐτὸς δ᾽ ἀναλαβὼν ναῦς ἡμιολίας νυχτὸς 

ὃ χατέπλευδε πλησίον τῆς πόλεως. προαισϑομένων δὲ 

τῶν [προ]ἐπιβουλευομένων ταύτης μὲν τῆς ἐπιβολῆς 
ἀπέτυχεν, ἐπὶ δὲ τὰς Μύλας πλεύσας καὶ πολιορκήσας 
τὸ φρούριον δι᾽ ὁμολογίας παρέλαβε. καὶ τότε μὲν sig 

Συρακούσσας ἐχωρίσϑη. κατὰ δὲ τὰς τῶν καρπῶν συγ- 
κομιδὰς πάλιν ἐστράτευσεν ἐπὶ τὴν Μεσσήνην. πλησίον 
δὲ τῆς πόλεως στρατοπεδεύσας καὶ προσβολὰς συνεχεῖς 

ποιούμενος οὐδὲν ἀξιόλογον ἴσχυδε βλάψαι τοὺς πολε- 

μέους᾽ καὶ γὰρ τῶν ἐκ Συρακουσσῶν φυγάδων πολλοὶ 

συνεδεδραμήκεισαν εἷς τὴν πόλιν, οἵ καὶ διὰ τὴν ἰδίαν 

ἀσφάλειαν καὶ διὰ τὸ πρὸς τὸν τύραννον μίδος ἐκ- 
6 ϑύμως ἠγωνίξοντο. x«9' ὃν δὴ χρόνον ἧκον ἐκ Καρ- 30 
χηδόνος πρέσβεις, οὐ" τῷ μὲν ᾿Αγαθοκλεῖ περὶ τῶν 
πραχϑέντων ἐπετίμησαν ὡς παραβαίνοντι τὰς συν- 
ϑήκας, τοῖς δὲ Μεσσηνίοις εἰρήνην παρδδκεύασαν καὶ 

τὸ φρούριον ἀναγκάσαντες ἀποκαταστῆσαι τὸν τύραν- 
νον ἀπέπλευσαν sig τὴν Διβύην. ὁ δ᾽ ̓ 4γαϑοκλῆς παρ- 35 

ελϑὼν εἰς ᾿4βάκαινον πόλιν σύμμαχον, τοὺς δοκοῦντας 

"Ὁ 0 

m» 

rm 

e» 

8 S2 ἀργύριον Reiske; libri ἀργύριον. 4 ταῖς émoy- 
δλίαις F. — 10 [προ] ἐππιβουλευομένων RF (προἐπιβουλευόντων 
ζ ; corr. Reiske. ἐπιβουλῆς F. 12 τὸ om. RX. 18 ἐχωρίσθη] 
ἀνεγώρησε ἘΝ. 16 κατ᾽ οὐδὲν F. 18 συνδεδραμήκασιν VF; 
ovsedsdoouzí«soe» Dind. τὴν om. RX. 19 uícog codd.; cf. 
Winer-Schm. p.67 sq. 
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ἀλλοτρίως ἔχειν và πρὸς αὐτὸν ἀπέσφαξεν, ὄντας 
πλείους τῶν τεσσαράκοντα. 

“Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις Ῥωμαῖοι μὲν δια- 
πολεμοῦντες Σαμνέταις Φερέντην, πόλιν τῆς 4mov- 

λίας. κατὰ κράτος εἷλον. οἱ ὃὲ τὴν Novxsoíav τὴν 

᾿Δλφατέρναν καλουμένην οἰκοῦντες πεισθέντες ὑπό 

τινῶν τῆς μὲν Ῥωμαίων φιλίας ἀπέστησαν, πρὸς δὲ 
τοὺς Σαμνίτας συμμαχίαν ἐποιήδαντο. 

Τοῦ δ᾽ ἔτους τούτου διελθόντος ᾿4ϑήνησι μὲν ἦρχε 66 
Νικόδωρος, ἐν Ῥώμῃ δ᾽ ἦσαν ὕπατοι Δεύκιος Παπεί- 
ροιος τὸ τέταρτον καὶ Κόιντος Πόπλιος τὸ δεύτερον. 

ἐπὶ δὲ τούτων ᾿Αριστόδημος μὲν Ó κατασταϑεὶς ὑπ᾽ 

᾿Αντιγόνου στρατηγὸς ὡς ἐπύϑετο τὴν ᾿4λεξάνδρου τοῦ 

Πολυπέρχοντος ἀπόστασιν, ἐπὶ τοῦ κοινοῦ τῶν Aivo- 
λῶν δικαιολογησάμενος προετρέψατο τὰ πλήϑη βοηϑεῖν 

τοῖς ᾿Αντιγόνου πράγμασιν, αὐτὸς δὲ μετὰ τῶν μισϑο- 

φόρων διαβὰς ἐκ τῆς Αἰτωλίας sig Πελοπόννησον κατ- 

ἔλαβεν ᾿4λέξανδρόν τε καὶ τοὺς ᾿Ηλείους πολιορκοῦντας 
τὴν Κυλλήνην, εὐκαίρως δὲ τοῖς κινδυνεύουσιν ἐπι- 

φανεὶς ἔλυδε τὴν πολιορκίαν. καταλιπὼν δ᾽ ἐνταῦϑα 
τοὺς παρεξομένους τῷ φρουρίῳ τὴν ἀσφάλειαν ἀν- 
ἔξευξεν sig τὴν i4xolav καὶ Πάτρας μὲν ἠλευθέρωσε 
φρουρουμένας ὑπὸ τῶν Κασάνδρου στρατιωτῶν, 4ἴγιον 

8 'Ρωμαικὰ adscr. 8. m. in marg. codicis R. 4.8 Σαυνί- 
ταις F. 4. Φερέντιν F. 6 ᾿ἀσφαλτέρναν X; cf. Liv. IX 41; 
Friedlüánder Osk. Münzen p.21. ὑπό τινων] ὑπὸ (Ταραντίνων 
Burger VAW. Amsterd. n.r. II (1899) p. 57 ἃ. ὃ: cf. Kaerst Jf Ph. 
8. xi p.7552a.1. 10 Παπείριος RXF. — 11 τὸ τέταρτον" ef 
XIX 77,1; cf. Mommsen RF II p. 234; Nissen Rh. M. V 
p. 256sq.; Kaerst 1]. 1. p. 729 8.1. Πόπλιος codd. omnes (cf. ep. 

7 

r2 

Cass.); Poblilius f. c. τὸ δεύτερον) erravissae Diodorexe cxoss 
Binneboessel l.l. p. 28 ἃ. 8, τὸ τέταρτον requirens (X. ENY Ss 
XVII 110, 1; XVIII 44, 1). 
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δὲ ἐκπολιορκήσας τῆς τε φρουρᾶς ἐκυρίευδε καὶ τοῖς 
Δἰγιεῦσι κατὰ δόγμα τὴν ἐλευϑερίαν βουλόμενος ἀπο- 

καταστῆσαι διὰ ταύτην τὴν περίστασιν ἐκωλύϑη᾽ τῶν 
γὰρ στρατιωτῶν τραπέντων πρὸς ἁρπαγὴν πολλοὶ μὲν 
ἀπεσφάγησαν τῶν Αἰγιέων, πλεῖσται δὲ τῶν οἰκιῶν ὁ 

4 διεφρϑάρησαν. μετὰ δὲ ταῦτα διαπλδύσαντος sig 4- 

τωλίαν αὐτοῦ Ζυμαῖοι, φρουρὰν ἔχοντες παρὰ Κασάν- 
δρου, διδτδίχισδαν τὴν πόλιν, ὥστε κατ᾽ ἰδίαν οὖσαν 810 
ἀπὸ τῆς ἀκροπόλεως διδξεῦχϑαι. παρακαλέσαντες δ᾽ 

ἀλλήλους ἀντέχεσθαι τῆς αὐτονομίας περιξστρατοπέδευ- 

6 ὅαν τὴν ἄκραν καὶ συνεχεῖς προσβολὰς ἐποιοῦντο ἃ 
δὴ πυϑόμενος ὁ ᾿᾽'4λέξανδρος ἧκεν μετὰ δυνάμεως καὶ 
βιασάμενος ἐντὸς τοῦ τείχους ἐκυρίευσε τῆς πόλεως, 

τῶν δὲ Ζιυμαίων τοὺς μὲν ἀπέσφαξεν, τοὺς δ᾽ εἰς 

φυλακὴν ἀπέϑετο, πολλοὺς δὲ ἐφυγάδευσεν. οἱ δὲ τό 
περιλειφϑέντες ἀπαλλαγέντος ἐκ τῆς πόλεως ᾿4λεξάν- 

δρου χρόνον μέν τινα τὴν ἡσυχίαν ἦγον, καταπεπληγ- 
μένον τὸ μέγεθος τῆς συμφορᾶς, ἅμα δὲ καὶ συμμά- 

χῶν ὄντες &gguov μετὰ δέ τινα χρόνον ἐξ Αἰγίου 
᾿ τοὺς ᾿Δριστοδήμου μισϑοφόρους μεταπεμψάμενοι πάλιν 
ἐπέϑεντο τῇ φρουρᾷ καὶ κυριεύσαντες τῆς ἄκρας τὴν 

μὲν πόλιν ἠλευϑέρωσαν, τῶν δὲ καταλειφϑέντων τοὺς 
πλείστους ἀποσφάξαντες συνανεῖλαν xol τῶν ἰδίων 

6'1 πολιτῶν ὅδοι πρὸς ᾿4λέξανδρον εἶχον φιλίαν. ἅμα δὲ 
τούτοις πρασσομένοις ᾿4λέξανδρος μὲν ὃ Πολυπέρχον- ss 

"ὁ 0 

συ 

0 

9 Αἰγεῦσι RX; cf. Pol. II 41, 18; Plut. C. M. 12; Paus. III 
19, 7; Strab. VIII 7, 5; St. B. κατὰ δόγμα] cf. XIX 61, 3. 
B Aiyoio» R Αἰγιαίων X Αἰγέων F suprascripto ab 2. m. ic. 
9 διεξεύχϑη X. 129 μετὰ τῆς δυνάμεως F. 14 δυμέων F. 
15 ἀπέϑετο] ἀπέδωκε F. 19 Αἰγίου R (ε mut. 2. m. in e) F 
iy»siov X. 99 καταλειφϑέντων RF (in utroque codice 

suprascr. 2. m. η) X; S καταληφϑέντων Hertl ΠῚ p. 32. 
55 συνεζίον» F (αν addito ab 9. m). 
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vog ἐκ Σικυῶνος ἀναξευγνύων μετὰ τῆς δυνάμεως ὑπ᾽ 
᾿4λεξίωνος τοῦ Σικυωνίου καί τινων ἄλλων προῦσ- 
ποιουμένων εἶναι φίλων ἀνῃρέϑη, ἡ δὲ γυνὴ Κρα- 
τησίπολις διαδεξαμένη τὰ πράγματα συνεῖχε τὸ στρα- 

τόπεδον, ἀγαπωμένη διαφερόντως ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν 

διὰ τὰς εὐεργεσίας᾽ διετέλει γὰρ βοηθοῦσα τοῖς ἀτυ- 

χοῦσι καὶ πολλοὺς τῶν ἀπόρων ὑπολαμβάνουσα. ἦν 

δὲ περὶ αὐτὴν καὶ σύνεσις πραγματικὴ καὶ τόλμα μεί- 

Gov ἢ κατὰ γυναῖκα᾽ τῶν γὰρ Σικυωνίων καταφρονη- 

σάντων αὐτῆς διὰ τὴν τοῦ ἀνδρὸς τελευτὴν καὶ 

συνδραμόντων μετὰ τῶν ὅπλων ἐπὶ τὴν ἐλευϑερίαν 

παραταξαμένη καὶ νικήσασα πολλοὺς μὲν ἀνεῖλε, συλ- 

λαβοῦσα δὲ περὶ τριάκοντα τὸν ἀρυϑμὸν ἀνεσταύρωσεν. 

ἀσφαλιδσαμένη δὲ τὰ κατὰ τὴν πόλιν ἐδυνάστευε τῶν 

Σικυωνίων, ἔχουσα πολλοὺς στρατιώτας ἑτοίμους εἰς 

πάντα χίνδυνον. καὶ τὰ μὲν περὶ Πελοπόννησον ἐν 
τούτοις ἦν. 

Κάσανδρος δ᾽ δρῶν τοὺς Αἰτωλοὺς συναγωνιξο- 

μένους μὲν ᾿ἀντιγόνῳ, πόλεμον δ᾽ ἔχοντας ὅμορον 

πρὸς ᾿Ακαρνᾶνας ἔκρινε συμφέρειν ἅμα συμμάχους μὲν 
"Axapvüveg ποιήσασϑαι, ταπεινῶσαι δὲ τοὺς Αἰτωλούς. 

διόπερ ἀναξεύξας ἐκ Μακεδονίας μετὰ δυνάμεως μεγά- 

λης ἧκεν εἰς Αἰτωλίαν καὶ κατεστρατοπέδευσεν περὶ 
τὸν καλούμενον Καμπύλον ποταμόν᾽ συναγαγὼν δὲ 

τοὺς ᾿“καρνᾶνας sig κοινὴν ἐκκλησίαν καὶ διελϑὼν ὅτι 

πόλεμον ἔχουσιν ὅμορον ἐκ παλαιῶν χρόνων, συν- 
&povAsvsv ἐκ τῶν {(ἀν)οχύρων καὶ μικρῶν χωρίων 

10 αὐτὴν F. 19 μὲν om. F, add. 2. m. . 20.21 ᾿ἀκαρνάνας 
XF. 24 Καμπύλον] cf. Oberhummer Akarnanien p. 186 a. 3: 

2 

Niese 1. 1. p. 282 ἃ. 8. 26 πόλεμον ὅμορον ἕγουονν Y. 

27 (ἀνλοχύρων»] ὀχυρῶν libri; corr. Weiske (gi. "S SS 
ἀνωχύρων»γ Dind. 



108 Diodor. XIX 67. 68. 

εἷς ὀλίγας πόλεις μετοικῆσαι, ὅπως μὴ διεσπαρμένης᾽ 

τῆς οἰκήσεως ἀδυνατῶσιν ἀλλήλοις βοηϑεῖν καὶ πρὸς 

τὰς ἀπροσδοκήτους τῶν πολεμίων ἐπιθέσεις δυσχερῶς 
ἀϑροίξωνται. πεισϑέντων δὲ τῶν Axagvávov οἱ πλεῖ- 
ovo, μὲν sig Στράτον πόλιν συνῴκησαν, ὀχυρωτάτην 5 

οὖσαν καὶ μεγίστην, Οἰἱνιάδαι δὲ καί τινες ἄλλοι συν- 
ἤλϑον ἐπὶ Σαυρίαν, Ζεριεῖς δὲ μεϑ᾽ ἑτέρων εἰς ᾿᾽4γρί- 

6 νιον. ὁ δὲ Κάσανδρος ἀπολιπὼν στρατηγὸν Δυκίσκον 

μετὰ τῶν ἱκανῶν στρατιωτῶν τούτῳ μὲν παρήγγειλε 811 
βοηϑεῖν ᾿“καρνᾶσιν, αὐτὸς δὲ μετὰ δυνάμεως παρ- 1 

ελθὼν ἐπὶ Δευκάδος τὴν πόλιν διὰ πρεσβείας προόσ- 

6 ηγάγετο. μετὰ δὲ ταῦτα τὴν δρμὴν ἐπὶ τὸν ᾿άΔδρίαν 
ποιησάμενος ᾿Δ4πολλωνίαν ἐξ ἐφόδου παρέλαβεν. εἷς 

δὲ τὴν ᾿Ιλλυρίδα προελθὼν καὶ διαβὰς τὸν Ἕβρον 
ποταμὸν παρετάξατο πρὸς Γλαυχίαν τὸν ᾿Ιλλυριῶν βα- 15 

7 διλέα. περιγενόμενος δὲ τῇ μάχῃ πρὸς μὲν τοῦτον 

συνθήκας ἐποιήσατο, καθ᾽ ὃς οὐκ ἐξῆν τῷ Γλαυκίᾳ 
στρατεύειν ἐπὶ τοὺς Καδάνδρου δυμμάχους, τὴν δὲ 
τῶν ᾿Επιδαμνίων πόλιν προσαγαγόμενος καὶ φρουρὰν 

68 ἐγκαταστήσας ἐπανῆλϑεν sig Μακεδονίαν. ἀπαλλαγέν- so 
vog δὲ ἐκ τῆς Αἰτωλίας τοῦ Κασάνδρου συστραφέντες 

τῶν Αἰτωλῶν εἷς τρισχιλίους καὶ περιχαρακώδαντες 

“4γρίνιον ἐπολιόρκουν, τῶν δὲ κατοικούντων τὸ yo- 
ρίον ὁμολογίας ποιησαμένων ὥστε τὴν μὲν πόλιν παρα- 

1 μετοικίσαι F. 8 εὐχερῶς (vel μὴ δυσχερῶς) Reiske. 
4 ἀϑροίξεσϑαι F. ὅ sig στρατόπολιν RX. ᾧκησαν F. 6 Olv.- 
&ósg F; cf. Oberhummer l.l. p. 39; Niese 1. 1. Ῥ. 382 ἃ. 4. 
4 Σαυρίαν cf. Oberhummer 1. 1. p. 187 a. 2; de Ithoria cog. 
Leake travels in N. Gr. I p. 156, 1; Niese 1.1. ΖΙεριεῖς} cf. 
Oberhummer 1.1; Niese 1. 1. p. 283 8. 1; Θυριεῖς coni. Gron. 
4 St. B. s. v. Θυρέα). 10 ᾿ἀκαρνάσιν codd. — 11 A4evxdde 
Und. 14 παρεζϑὼν X. Efeov C Dind. V ignotus; de Drino 

cogitayit Palm. de Apso Wess Droysen i.i. V* $ y. 93 9.9. 
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δοῦναι, τῆς δ᾽ ἀσφαλείας τυχόντας αὐτοὺς ἀπαλλαγῆναι, 
οὗτοι μὲν πιστεύοντες ταῖς σπονδαῖς ἀπήεσαν, οἱ δ᾽ 
AlvoAol παραβάντες τὰς συνθήχας καὶ καταδιώξαντες 

τοὺς οὐδὲν ἐλπίξοντας πείσεσϑαι δεινὸν πλὴν ὀλίγων 
5 πάντας ἀπέσφαξαν. ὃ δὲ Κάσανδρος παραγενόμενος 2 
εἷς Μακεδονίαν, καὶ πυϑόμενος πολεμεῖσϑαι τὰς ἐν 

Καρίᾳ πόλεις ὅδαν συνεμάχουν τοῖς περὶ Πτολεμαῖον 

καὶ Σέλευκον, ἐξέπεμψε δύναμιν εἷς τὴν Καρίαν, ἅμα 

μὲν βουλόμενος βοηϑεῖν τοῖς συμμάχοις. ἅμα δὲ σπεύ- 
10 δὼν εἰς περισπασμοὺς ἐμβαλεῖν ᾿Αντίγονον, ἵνα μὴ 

σχολὴν ἔχῃ διαβαίνειν sig τὴν Εὐρώπην. ἔγραψε δὲ 8 
καὶ πρὸς Ζημήτριον τὸν Φαληρέα καὶ Ζιονύσιον τὸν 
φρουροῦντα τὴν Μουνυχίαν, προστάττων εἴκοσι ναῦς 

&lg Δῆμνον ἐκπέμψαι. ἀποστειλάντων δ᾽ αὐτῶν εὐϑὺς 
15 τὰ σκάφη καὶ ναύαρχον ἐπ᾽ αὐτῶν ᾿Δριστοτέλη οὗτος 

μὲν καταπλεύσας εἰς Δῆμνον καὶ μεταπεμψάμενος Σ'έ- 

A&vxov μετὰ στόλου τοὺς Δημνίους ἔπενϑεν ἀποστῆναι 
τῶν περὶ ᾿Αντίγονον. οὐ προσεχόντων δ᾽ αὐτῶν τήν 
τὸ χώραν ἐδήωσε καὶ τὴν πόλυν περιχαρακώσας ἐπο- 

30 λιόρχει. μετὰ δὲ ταῦτα Σέλευκος μὲν ἀπέπλευσεν sig 4 

Κῶν, Διοσκουρίδης δὲ κατασταϑεὶς ναύαρχος ὑπ᾽ ᾽4ν- 

τιγόνου, πυϑόμενος τὸν πλοῦν Σελεύκου. κατῆρεν sic 

“ῆμνον καὶ τὸν μὲν ᾿Δριστοτέλη ἐξέβαλεν ἐκ τῆς 

νήσου, τῶν δὲ νεῶν τὰς πλείους αὐτάνδρους εἷλε. 
36 Κάσανδρος δὲ καὶ Πρεπέλαος ἀφηγοῦντο μὲν τῆς ὑπὸ 5 

Καδάνδρονυ πεμφϑείδης δυνάμεως sig τὴν Καρίαν, 

29 οὗτοι μὲν οὖν RX. ἐμπιστεύοντες F. ἀπῇσαν Dind. 
4 πήσεσϑαι F. — B ἅπαντας F. 8. Σέλευκον] Κάσσανδρον F 
(cf. 75, 9). 1 "oiororéAg codd. 17 μετὰ (v00» στόλου 
Dind.; οὗ, XIX 77,8. οὗτος τοὺς F. 21 Κῶ V. 99, Cám xwv 
Hertl. III p. 34. 98 ᾿Δἀριστοτένην X. ὃ Κάσδανδοος Wet. 
Z4savdgog Wess.; cf. XIX 61, 1. 



110 Diodor. XIX 88--- 0. 

πυϑόμενοι δὲ Πτολεμαῖον τὸν ᾿Δντιγόνου στρατηγὸν 
τὴν δύναμιν εἷς παραχειμασίαν διῃρηκέναν καὶ αὐτὸν 

ἀσχολεῖσθαι περὶ τὴν ταφὴν τοῦ πατρός, Εὐπόλεμον 
ἀπέστειλαν ἐνεδρεῦσαι τοῖς πολεμίοις περὶ Κάπριμα 
τῆς Καρίας" συνεξέπεμψαν δ᾽ αὐτῷ πεζοὺς μὲν ὀκτα- s 

6 κισχιλίους, ἱππεῖς δὲ διακοσίους. καϑ᾽ ὃν δὴ χρόνον 
Πτολεμαῖος παρά τινῶν αὐτομόλων ἀκούσας τὴν προ- 

αίρεσιν τῶν πολεμίων ἤϑροιδσε μὲν τῶν πλησίον χει- 

μαξόντων στρατιωτῶν πεξοὺς μὲν ὀκτακισχιλίους τρια- 

κοσίους, ἱππεῖς δ᾽ ἑξακοσίους. ἀνελπίστως δὲ περὶ 570 

μέσας νύκτας ἐπιβαλὼν τῷ χάρακι τῶν ἐναντίων καὶ 
καταλαβὼν ἀφυλάκτους καὶ κοιμωμένους αὐτόν τε τὸν 

Εὐπόλεμον ἐξώγρησε καὶ τοὺς στρατιώτας συνηνάγκασε 

παραδοῦναι σφᾶς αὐτούς. τὰ μὲν οὖν συμβάντα περὶ 

τοὺς ἀποσταλέντας ὑπὸ Κασάνδρου στρατηγοὺς sig iw 

τὴν ᾿4σίαν τοιαῦτ᾽ ἦν. 
69 ᾿«ντίγονος δ᾽ ὁρῶν τὸν Κάσανδρον ἀντεχόμενον 

τῆς ᾿Ασίας Ζημήτριον μὲν τὸν υἱὸν ἀπέλιπεν ἐν τῇ 
Συρίᾳ, προστάξας ἐνεδρεύειν τοὺς περὶ Πτολεμαῖον, 
οὺς ὑπώπτευεν ἐκ τῆς Αἰϊγύπτου προάξειν μετὰ δυνά- 30 

μεῶς ἐπὶ Συρίας. συναπέλιπε δ᾽ αὐτῷ πεζοὺς μὲν 

ξένους μυρίους, Μακεδόνας δὲ δισχιλίους, «Δυκίους δὲ 

καὶ Παμφυλίους πεντακοσίους, Πέρσας δὲ τοξότας καὶ 

σφενδονήτας τετρακοσίους, ἱππεῖς δὲ πεντακισχιλίους, 

ἐλέφαντας δὲ πλείους τῶν τεσσαράκοντα. παρακατέστησε ss 
δ᾽ αὐτῷ καὶ συμβούλους τέσσαρας, ΜΝέαρχόν vs τὸν 

ed 

4 τοὺς πολεμίους Madv. I p. 611; at cf. IV 34,4. Κάπριμα)]ὔ 
ign.; cf. Droysen II* 2 p. 25 à. 2; NieseI p. 286 a. 8. 6 διακοσίους 
codd. omnes; δισχιλίους edd. 12 ἀφυλάκτως κοιμωμένους F. 
18 Εὐπόλεμον] Πρεπέλαον RX. ἠνάγκασε F. 19 ἐφεδρεύειν 

zo£g Madvy. I p. 611 quod sane usitatius est; cf. 80, 1. 
ὑπώσεενθ»)} ὑπώπτευέ πως F. 920 τρεῖς πλείους WX. 
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Κρῆτα καὶ Πίϑωνα τὸν ᾿άγήνορος, ὃς καταβεβήκει πρό- 
τερον ὀλίγαις ἡμέραις ἐκ Βαβυλῶνος, πρὸς δὲ τούτοις 

᾿ἀνδρόνικόν τὸ τὸν Ὀλύνϑιον καὶ Φίλιππον, ἄνδρας 
πρεσβυτέρους καὶ συνεστρατευκότας ᾿4λεξάνδρῳ πᾶδαν 
τὴν στρατείαν" ἦν γὰρ Ζημήτριος ἔτι νέος τὴν ἡλικίαν, 

ὡς ἂν γεγονὼς ἔτη δύο πρὸς τοῖς εἴκοσιν. αὐτὸς δὲ 3 
τὴν ἄλλην δύναμιν (ἀνδέλαβε καὶ τὸ μὲν πρῶτον 
ὑπερβάλλων τὸν Ταῦρον καὶ περιπεσὼν χιόνι πολλῇ 
συχνοὺς ἀπέβαλε τῶν στρατιωτῶν. διὸ καὶ πάλιν 

ἀναστρέψας εἷς τὴν Κιλικίαν καὶ μεταλαβὼν ἕτερον 

καιρὸν διεξῆλθε μὲν ἀσφαλέστερον τὸ προειρημένον 
ὄρος, παραγενόμενος δ᾽ sig Κελαινὰς τῆς Φρυγίας 

διεῖλε τὸ στρατόπεδον εἰς χειμαδσίαν. μετὰ δὲ ταῦτα 8 

τὸν στόλον ἐκ Φοινίκης μετεπέμψατο Μηδίου ναυαρ- 

χοῦντος, ὃς περιτυχὼν ταῖς * Πυδναίων ναυσίν, οὔδαις 

τριάχοντα ἕξ, καὶ καταναυμαχήδας αὐτάνδρων τῶν 

σκαφῶν ἐκυρίευσεν. καὶ τὰ μὲν περὶ τὴν ᾿Ελλάδα καὶ 
τὴν ᾿Δσίαν àv τούτοις ἦν. 

Κατὰ δὲ τὴν Σικελίαν οἱ τῶν Συρακοσίων φυ- 0 

γάδες διατρίβοντες ἐν ᾿Δἀκράγαντι παρεκάλουν τοὺς 

προεξστηκχότας τῆς πόλεως μὴ περιορᾶν ᾿4γαϑοκλέα 
συσκευαξόμενον τὰς πόλεις" αἱρετώτερον γὰρ εἷναι πρὸ 

τοῦ τὸν τύραννον ἰσχυρὸν γενέσϑαι διαπολεμεῖν éxov- 

σίως ἢ περιμείναντας αὐτοῦ τὴν αὔξησιν ἐξ ἀνάγκης 

πρὸς ἰσχυρότερον διαγωνίξεσθϑαι. δοξάντων δ᾽ αὐτῶν 2 

1 κατεβεβήκει Dind. 8. Ὀλύμπιον F. 6 cf. Plut. Dem. 5; 
App. Syr. 54. 7? ζἀνδέλαβε scripsi sec. Diod. usum; ἔλαβε 
libri. 9 συχνοὺς] πολλοὺς Ε΄ 1ὅ ἘΠυδναίων depravatum 
esse recte censet Niese l.l. p. 286 8.2; cogitaveris de Πτολε- 
μαίου vel Πολυκλείτου navibus (cf. XIX 64, &4«og. Δ τῶν 
σκαφῶν] αὐτῶν ΒΓ 19 Σικελικὰ Yn n9xg. coU. W Am. ὃ. τὸ- 
22 συνεσχευασμένον F. 



112 Diodor. XIX 70. 71. 

ἀληϑῆ λέγειν ὃ μὲν δῆμος τῶν ᾿Δκραγαντίνων ἐψηφί- 
ὅατο τὸν πόλεμον καὶ Γελῴους μὲν καὶ Μεσσηνίους 

eig τὴν συμμαχίαν προσελάβοντο, εἷς δὲ τὴν Δακεδαι- 

μονίαν τῶν φυγάδων τινὰς ἐξέπεμψαν, ἐντειλάμενοι 
πειρᾶσϑαι στρατηγὸν ἄγειν τὸν δυνάμενον πραγμάτων 5 

8 ἀφηγήσασϑαι᾽ τοὺς γὰρ πολιτικοὺς ὑπώπτευον ὡς Óv- 
τας olxs(ovg τυραννίδος, τοὺς δ᾽ ἔξωϑεν ὑπελάμβανον 

δικαίως ποιήδσεσϑαι τὴν τῶν ὅλων ἐπιμέλειαν, ἀναμιμνη- 

σκόμενοι τῆς Τιμολέοντος τοῦ Κορινϑίον στρατηγίας. 

4 οἱ δὲ πεμῳφϑέντες ὥς ποϑ᾽ ἦκον sig τὴν Δακωνικήν, 10 

&bgov ᾿Δκρότατον τὸν Κλεομένους τοῦ βασιλέως υἱὸν 818 

προσχεχοφότα πολλοῖς τῶν νέων καὶ διὰ τοῦτο ἕεξνι- 
ὅ κῶν πραγμάτων ὀρεγόμενον. τῶν γὰρ “Δακεδαιμονίων 
μετὰ τὴν πρὸς ᾿Αἀντίπατρον μάχην ἀπολυόντων τῆς 
ἀτιμίας τοὺς ἐκ τῆς ἥττης διασωθέντας μόνος ἐνέστη 16 

τῷ δόγματι. διόπερ αὐτὸν συνέβη καὶ τῶν ἄλλων οὐκ 
ὀλίγοις προσχόψαι, μάλιστα δ᾽ οἷς ἦν τῶν νόμων τὰ 
πρόστιμα᾽ οὗτοι γὰρ συστραφέντες πληγάς τε ἐνεφόρη- 

6 ὅαν αὐτῷ καὶ διετέλουν ἐπιβουλεύοντες. διὰ ταῦτα 
δὴ ξενικῆς ἡγεμονίας ἐπιϑυμῶν ἀσμένως ὑπήκουσε so 
τοῖς ᾿Ακραγαντίνοις. τὴν δ᾽ ἀποδημίαν ποιησάμενος 

üvsv τῆς τῶν ἐφόρων γνώμης ἀνήχϑη ναυσὶν ὀλίγαις, 
1 ὡς διαίρων ἐπ᾽ ᾿Δἀκράγαντος. ἀπενεχϑεὶς δ᾽ ὑπ᾽ ἀνέμων 

εἷς τὸν ᾿ἀδρίαν κατῆρε μὲν sig τὴν τῶν ᾿Απολλωνια- 
τῶν χώραν, καταλαβὼν δὲ τὴν πόλυν πολιορκουμένην ss 
ὑπὸ Γλαυκίου τοῦ βασιλέως. τῶν ᾿Ιλλυριῶν ἔλυσε τὴν 
πολιορκίαν, πείσας τὸν βασιλέα συνϑήχας ποιήδασϑαι 

10 ὅποϑ᾽ F. 11 τὸν Κλεομένους υἱὸν τοῦ βασιλέως E. 
12 προσειληφότα πολλοὺς Ε. τὰ] κατὰ F. τὴν ἀτιμίαν F, 
corr. 2. m. 16 ἐν τῷ ee Ed αὐτῷ F. — 18 πληγάς «s 

Φρσφορήϑησαν RX ( COIT. edd.) πληγὰς συνεφόρησαν F. 98 d; 
eoo» codd. (cf. Blass N. Gr. p. 268); διαρῶν νὰ. 
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πρὸς τοὺς ᾿4πολλωνιάτας. ἐντεῦϑεν δὲ πλεύσας εἰς 8 

Τάραντα καὶ παρακαλέσας τὸν δῆμον συνελευϑεροῦν 

Συρακοσίους, ἔπεισε ψηφίσασϑαι ναυσὶν εἴχοσι βοηϑεῖν" 
διὰ γὰρ τὴν συγγένειαν καὶ τὸ τῆς οἷκίας ὀχῆμα προόσ- 

ἕνεμον τοῖς λόγοις αὐτοῦ πίστιν τε μεγάλην καὶ βάρος. 

Τῶν δὲ Ταραντίνων περὺ τὴν παρασκευὴν ὄντων 1] 

αὐτὸς συνεχπλεύσας εἰς τὸν ᾿Δἀκράγαντα παρέλαβε τὴν 
στρατηγίαν καὶ τὸ μὲν πρῶτον μετεωρήσας τὰ πλήϑη 
μεγάλαις ἐλπίσι παρεστήσατο πάντας προσδοκᾶν σύν- 

τομον κατάλυσιν τοῦ τυράννου, τοῦ δὲ χρόνου προϊῖόν- 2 
τος πρᾶξιν μὲν οὐδεμίαν οὔτε τῆς πατρίδος οὔτε τῆς 

περὶ τὸ γένος ἐπιφανείας ἀξίαν διεπράξατο, τοὐναντίον 

δὲ φονικὸς ὧν καὶ τῶν τυράννων ὠμότερος προῦ- 
ἔχοπτε τοῖς πλήϑεσι. πρὸς δὲ τούτοις τὴν πάτριον 8 
δίαιταν μετέβαλεν καὶ ταῖς ἡδοναῖς ἐνετρύφησεν οὕτως 
ἀσελγῶς ὥστε Πέρσην εἷναι δοκεῖν καὶ οὐ Σπαρτιάτην. 
ἐπεὶ δὲ τῶν προσόδων τὸ πλεῖον μέρος ἀνήλωσεν τὰ 4 
μὲν πολιτευόμενος, τὰ δὲ διανοσφιξόμενος τέλος Σω- 

σίστρατον, ἐπιφανέστατον τῶν φυγάδων, πολλάκις 
δυνάμδων ἀφηγησάμενον, ἐπὶ τὸ δεῖπνον παραλαβὼν 
ἐδολοφόνησεν, ἐγκαλέσαν μὲν ἁπλῶς οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἔχων, 
ἐκ ποδῶν δὲ ποιήσασϑαι {σπεύδων δραστικὸν ἄνδρα 
καὶ δυνάμενον ἐφεδρεῦσαι τοῖς κακῶς προϊσταμένοις 
τῆς ἡγεμονίας. διαβοηϑείδσης δὲ τῆς πράξεως εὐϑὺς ὅ 

οἵ τε φυγάδες συνέτρεχον ἐπ᾽ αὐτὸν καὶ πάντες ol 

4 προσένεμον] προσενόουν RX προσέπεσϑαι F; corr. Dind.; 
aut ὑπενόουν ἔπεσϑαι aut προσέπεσϑαι συνέβη Reiske. 6 zsol] 
κατὰ F. 7 ovvsxzA.] exspectes zoosxzAsóo«g. 8. μετεωρίσας F. 
9 προσδοκῶν F. 18 τῶν om. X. 14 πατρίαν RX; cf. Croenert 
m. Gr.H. p. 187. 16 ἐνετρύφα F. 17 πλέον Dind. ἀνάλωσε F. 
18 πολιτευόμενος) πολυτελευόμενος seu πολυτεϊούνενος NV ws. 
Σωσίστρατον libri omnes; cf. XIX 3,5. τέλος 9& WA. — Oh Ces- 
Jwr) addidi ex XIX 56, 4; βουλόμενος Uim. Ὁ eere Ὲ 

Díodorus. V. ὃ 
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Aouxol διετέϑησαν ἀλλοτρίως καὶ τὸ μὲν πρῶτον 
ἀπέστησαν αὐτὸν τῆς στρατηγίας, μετ᾽ ὀλίγον δὲ 
καὶ βάλλειν τοῖς λίϑοις ἐπεχείρησαν᾽ διόπερ φοβηϑ εὶς 

τὴν τοῦ πλήϑους δρμὴν νυχτὸς ἔφυγε καὶ λαϑὼν 

διῆρεν sig τὴν Δακωνικήν. τούτου δ᾽ ἀπαλλαγέντος 5 
Ταραντῖνοι μὲν ἀπεσταλκότες slg Σικελίαν τὸν στόλον 
μετεπέμψαντο, ᾿Ακραγαντῖνοι δὲ καὶ Γελῷοι καὶ Μεσ- 

δήνιοι κατέλυσαν τὸν πρὸς ᾿4γαϑοκλέα πόλεμον, μεσυ- 
τϑεύδσαντος τὰς συνθήκας ᾿Αμίλκου τοῦ Καρχηδονίου. 

ἦσαν δὲ τὰ κεφάλαια τῶν συντεϑέντων τοιάδε, τῶν 
“Ἑλληνίδων πόλεων τῶν κατὰ Σικελίαν Ἡράκλειαν μὲν 
καὶ Σελινοῦντα καὶ πρὸς ταύταις Ἱμέραν ὑπὸ Καρχη- 
δονίοις τετάχϑαι, καϑὰ καὶ προὐπῆρχον, τὰς δ᾽ ἄλλας 
πάσας αὐτονόμους εἷναι, τὴν ἡγεμονίαν ἐχόντων Συρα- 

12 κοσίων. μετὰ δὲ ταῦτα ᾿4γαϑοκλῆς δρῶν ἔρημον οὖ- i5 
ὅαν τὴν Σικελίαν στρατοπέδων πολεμίων ἀδεῶς προσ- 

(yero τὰς πόλεις καὶ τὰ χωρία. ταχὺ δὲ πολλῶν 

ἐγκρατὴς γενόμενος ἰσχυρὰν κατεσκευάσατο τὴν δυ- 

ναστείαν᾽ καὶ γὰρ συμμάχων πλῆϑος καὶ προσόδους 
2 ἁδρὰς καὶ στρατόπεδον ἀξιόλογον περιεποιήσατο. χωρὶς so 
γὰρ τῶν συμμάχων καὶ τῶν ἐκ Συρακουσσῶν κατα- 
γραφέντων εἷς τὴν στρατείαν μισϑοφόρους ἐπιλέκτους 
δἷχε πεξοὺς μὲν μυρίους, ἱππεῖς δὲ τρισχιλίους πεντή- 

κοντα. ἐποιήσατο δὲ καὶ παρασκευὴν ὅπλων καὶ 
βελῶν παντοδαπῶν, εἰδὼς τοὺς Καρχηδονίους ἐπιτετι- ss 

μηκότας τῷ ᾿Αμίλκᾳ περὶ τῶν συνθηκῶν, συντόμως δὲ 

e 

10 

814 
ed 

4 διέφυγε F. 10 συντεϑέντων] συνϑηκῶν ΕΒ. 11 ᾿Ἑλλή- 
voy EF, corr. 2. m. 12 ὑπὸ Καρχηδονίους usitatius. 16 προσ- 
ηγάγετο Χ. 291 καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐκ Σ. κι F. 99.98 μισϑο- 
φόρον --- ποντήχοντα] μ. ἐπιλέκτους εἶχε ἑξακισχιλίους πεντήκοντα 

PF, corr. ín marg. 2. m. 98 πεντήκοντα] πεντακοσίους Dind. 
(ct Holm G.S. II p. 475). — 965q. συντόμως — ἐξοίσοντας om. F. 
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πρὸς αὐτὸν τὸν πόλεμον ἐξοίδοντας. καὶ và μὲν περὶ 

Σικελίαν ἐν τούτοις τοῖς χρόνοις τοιαύτην ἔσχε τὴν. 

κατάστασιν. 
Κατὰ δὲ τὴν ᾿Ιταλίαν Σαμνῖται διαπολεμοῦντες 8 

Ῥωμαίοις ἔτη πλείονα περὶ τῆς ἡγεμονίας Πληστικὴν 
μὲν φρουρὰν ἔχουσαν Ῥωμαϊκὴν ἐξεπολιόρκησαν, Σωρα- 
νοὺς δ᾽ ἔπεισαν κατασφάξαν μὲν τοὺς παρ᾽ αὐτοῖς 

Ῥωμαίους, συμμαχίαν δὲ πρὸς Σαμνίτας συνϑέσϑαι. 
μετὰ δὲ ταῦτα Ῥωμαίων Σατικόλαν πολιορκούντων 4 
ἐπεφάνησαν μετὰ δυνάμεως ἁδρᾶς, σπεύδοντες λῦσαι 
τὴν πολιορκίαν γενομένης οὖν μάχης ἰσχυρᾶς πολλοὶ 
μὲν παρ᾽ ἀμφοτέρων ἀνῃρέθησαν, τέλος δὲ ἐπὶ τοῦ 
προτερήματος ἐγένοντο Ῥωμαῖοι. μετὰ δὲ τὴν μάχην 
ἐκπολιορκήσαντες τὴν πόλιν ἐπήεσαν ἀδεῶς τὰ πλησίον 
πολίσματα καὶ χωρία προσαγόμενοι. τοῦ δὲ πολέμου 5 

περὶ τὰς ἐν ᾿Απουλίᾳ πόλεις συνεστῶτος οἱ μὲν Σα- 

μνῖταν πάντας τοὺς ἐν ἡλικίᾳ στρατείας ὄντας κατα- 
γράψαντες ἐστρατοπέδευσαν πλησίον τῶν πολεμίων, 
ὡς περὶ τῶν ὅλων κριϑησόμενοι. ἃ δὴ πυϑόμενος 6 

ὁ δῆμος τῶν Ῥωμαίων καὶ διαγωνιάσας περὶ τοῦ μέλλον- 

τος δύναμιν προέπεμψε πολλήν. εἰωϑότες δ᾽ ἐν 

τοῖς ἐπικινδύνοις καιροῖς αὐτοκράτορα τοῦ πολέμου 
καϑιστᾶν τινὰ τῶν ἀξιολόγων ἀνδρῶν προεχειρίσαντο 

4 ᾿Ιταλικὰ marg. cod. R. Σαυνῖται F semper. 4 ὃ ἕτη 
πλείονα ante διαπολεμοῦντες ponit F. ὅ Πληστικὴν] Πλειστι- 
κὴν F; Plistica Liv. IX 21. 22; cf. Nissen l.l. p. 80; Burger 1.1. 
p.60. 9 Σατικόλαν) Saticula Liv. 1.1.5 cf. Mommsen CJL IX 
p.196; Kaerst l.l p.72823.1. 14 ἐπήεσαν] ἐποίησαν X; ἐπῇσαν 
Dind.; ante ἐπήεσαν lacunam statui iubet Burger (1.1. p. 60 a. 2; 
p. 77) qua interciderint quae apud Liv. IX 16, 1. 2 tradantur. 
17 ἡλικίᾳ] ἡλικίαις codd.; corr. Hertl. II 2 sg. 1$. 98 Svo ev 
σάμενος F. — 21 προύπεμψε F. — 98 χαϑιοτάνανὺ ς eA. SOS. 
Wiener St. XXI p. 806. προεχειρίσαντο τότελ τὸτε νὰν ποοδ 77 

SW 
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τότε Κόιντον Φάβιον καὶ μετ᾽ αὐτοῦ Κόιντον AÜbAwv 

7 ἵππαρχον. οὗτον δὲ τὰς δυνάμεις παραλαβόντες 
παρετάξαντο πρὸς τοὺς Σαμνίτας περὶ τὰς καλουμένας 
“Μαυστόλας καὶ πολλοὺς τῶν στρατιωτῶν ἀπέβαλον. 

τροπῆς δὲ γενομένης καθ᾽ ἅπαν τὸ στρατόπεδον ὃ μὲν 5 
Αὔλιος καταισχυνϑεὶς ἐπὶ τῇ φυγῇ μόνος ὑπέστη τῷ 
[vs] πλήθει τῶν πολεμίων, οὐ κρατήσειν ἐλπίξων, ἀλλ᾽ 
ἀήττητον τὴν πατρίδα τὸ καϑ᾽ αὑτὸν μέρος ἀποδεικνύων. 81ῦ 

8 οὗτος μὲν οὖν οὐ μετασχὼν τοῖς πολίταις τῆς κατὰ 
τὴν φυγὴν αἰσχύνης ἰδίᾳ περιεποιήσατο ϑάνατον ἔν- 1 
δοξον᾽ οἱ ὃΣ Ῥωμαῖον φοβηϑέντες μὴ τὰ κατὰ τὴν 
“Ζπουλίαν πράγματα τελέως ἀποβάλωσιν, ἀποικίαν 

ἐξέπεμψαν εἷς Δουκερίαν πόλιν ἐπιφανεστάτην τῶν 
ἐν τοῖς τόποις. ἐκ ταύτης δὲ ὁρμώμενοι διεπολέμουν 
τοῖς Σαμνίταις, οὐ κακῶς τῆς ἀσφαλείας προνοησάμδνοι᾽" 15 

9 διὰ γὰρ ταύτην τὴν πόλιν οὐ μόνον ἐν τούτῳ τῷ 
πολέμῳ. προετέρησαν, ἀλλὰ καὶ (κατὰ τοὺς μετὰ 
ταῦτα γενομένους ἕως. τῶν κωϑ᾽ ἡμᾶς χρόνων διε- 

τέλεσαν δρμητηρίῳ χρώμενοι κατὰ τῶν πλησίον ἐϑνῶν. 
T9 Τῶν δὲ κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν πράξεων τέλος 

ἐχουσῶν ᾿4ϑήνησι μὲν παρέλαβε τὴν ἀρχὴν Θεόφραστος, 
ἐν Ῥώμῃ δ᾽ ὕπατοι κατεστάϑησαν Μάρκος Πόπλιος 

τ 

1 Κόιντος Φάβιος αὐτοκράτωρ &dscr. in marg. codicis ER 
8. manus. — 1.6 A4$Aov] Ὥλιον ἢ (Αὕλιον 2. m) X Alio» F; 
corr. Rhod. (cf. Liv. IX 22). 4 5 μαυστόλας RF Λαυστολὰς X; 
Lautulae Liv. VII 89; IX 23 unde Diodoro 4«vróA«g reddi voluit 
Cluv. 7 ve del. Rhod.; τὰ πλήϑη Reiske. 18 μοκρίαν RX 
4Aovxola» ἘΠ; corr. Steph. (cf. Liv. IX 96). 17 (x«r&) add. 
Steph. 18 ἕως τῶν xc9" ἡμᾶς χρόνων] cf. Unger Jahrb. f. Phil. 
91 p. 471; Binneb. ll. p.52sq. 20 Μακεδονικὰ leg. in marg. 
cod. H. 91 ᾿4ϑήνησι ὁ Θεόφραστος παρέλαβε μὲν τὴν ἀρχὴν Χ. 

£2 Mapxiog F. Πόπλιος libr omnes; Ποιτήλιος Rhod. (cf. Liv. 
4X 24; f. c.) 
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καὶ Γάιος Σουλπίκιος. ἐπὶ δὲ τούτων Καλλαντιανοὶ 

κατοικοῦντες ἐν τοῖς ἐν ἀριστερᾷ μέρεσι τοῦ Πόντου 
καὶ φρουρὰν ἔχοντες παρὰ Δυσιμάχου ταύτην ἐξέβαλον 
καὶ τῆς αὐτονομίας ἀντείχοντο. ὡσαύτως δὲ τήν τὲ 3 

5 τῶν ᾿Ιστριανῶν πόλιν καὶ τὰς ἄλλας τὰς πλησιοχώρους 

ἐλευθερώσαντες συνέϑεντο συμμαχίαν ὡς κοινῇ πολε- 

μεῖν τῷ δυνάστῃ προσελάβοντο δ᾽ εἷς τὴν φιλίαν 
᾿ τῶν tt Θρᾳκῶν καὶ Σκχυϑῶν. τοὺς ὁμοροῦντας, ὥστε 
τὸ πᾶν sive. σύστημα βάρος ἔχον καὶ δυνάμενον 

1. ἁδραῖς δυνάμεσιν ἀντιτάσσεσθαι. ὁ δὲ ΜΔυσίμαχος 8 
πυϑόμενος τὰ πεπραγμένα μετὰ τῆς δυνάμεως ὥρμησεν 

ἐπὶ. τοὺς ἀφεστηκότας. ποιούμενος δὲ τὴν πορείαν διὰ 

τῆς Θράκης καὶ τὸν “{ἵἷμον ὑπερβαλὼν κατεστρατο- 
πέδευσε πλησίον τῆς Ὀδησσοῦ. πολιορκίαν δὲ συ- 

15 στησάμενος ταχὺ τοὺς ἔνδον κατεπλήξατο καὶ δι᾽ 

ὁμολογίας παρέλαβε τὴν πόλιν. μετὰ ὃδὲ ταῦτα τῷ 4 

παραπλησίῳ τρόπῳ τοὺς ᾿Ιστριανοὺς ἀνακτησάμενος 
ἀνέξευξεν ἐπὶ Καλλαντιανούς. καϑ᾽ ὃν δὴ χρόνον 
ἧκον οἵ vs Σκύϑαι καὶ Θρῷκες σὺν πολλῇ δυνάμει 

30 βοηϑήσοντες τοῖς συμμάχοις κατὰ τὰς συνθήκας. οἷς 5 
ἀπαντήσας Δυσίμαχος καὶ συμβαλὼν ἐξ ἐφόδου τοὺς 

μὲν Θρᾷκας καταπληξάμενος ἔπεισε μεταϑέσϑαι, τοὺς 

δὲ Σχύϑας ἐκ παρατάξεως νικήσας καὶ πολλοὺς ἀνε- 

λὼν τούτων μὲν τοὺς ὑπολειφϑέντας ἐδίωξεν. ἐκτὸς 

3$ τῶν ὅρων, τὴν δὲ τῶν Καλλαντιανῶν πόλιν περιότρα- 

— 1 ἸΚαλλαντιανοὶὺ RX semper; Καλαντινοὶ F, suprascr, 
α &b 3. m.; cf. ind. XIX 1ζ΄, Head p. 284. 9 ἐν τοῖς ἀριστε- 
ροῖς μ. F. ὅ πόλιν om. F. 6 ὥστε Kallenb. I.p. 20; at 
cf. Blass N. Gr. p. 228 a. 1. 4 τὴν om. F. 14 ᾿Οδισσοῦ F. 
18 Καλαντίνους F semper. 21 ὡς ἐξ ἐφόδου V. — WS oe 
πολλοὺς ἀνελὼν τούτων μὲν) πολλοὺς ἀνεῶκα wu vou 
uà» F. 



118 - Diodor. XIX 18. 74. 

τοπεδεύδσας συνεστήσατο πολιορκίαν, φιλοτιμούμενος 

ἐκ παντὸς τρόπου κολάσαι τοὺς αἰτίους τῆς ἀποστάσεως. 

6 περὶ ταῦτα δ᾽ ὄντος αὐτοῦ παρῆσάν τινες ἀπαγγέλλον- 
τες ὅτι δύο δυνάμεις ἀπέσταλκεν ᾿Αντίγονος ἐπὶ 

βοήϑειαν τοῖς Καλλαντιανοῖς, τὴν μὲν πεξῇ, τὴν δὲ s 

κατὰ θάλασσαν, καὶ διότι τῷ μὲν στόλῳ Δύχων ὃ 
στρατηγὸς παραπέπλευκεν sig τὸν Πόντον, Παυσανίας 
δ᾽ ἔχων οὐκ ὀλίγους στρατιώτας περὶ τὸ καλούμενον 816 

1 Ἱερὸν κατεστρατοπέδευσεν. ἐφ᾽ οἷς ὃ Δυσίμαχος 
διαταραχϑεὶς ἐπὶ μὲν τῆς πολιορκίας ἀπέλιπεν τοὺς 10 
ἱκανοὺς στρατιώτας, τὸ δὲ κράτιστον τῆς δυνάμεως 
ἀναλαβὼν αὐτὸς ἠπείγετο, σπεύδων συνάψαν τοῖς 

8 πολεμίοις. παραγενόμενος δὲ ἐπὶ τὴν κατὰ τὸν Αἷμον 
ὑπερβολὴν εὗρε Σεύϑην τὸν βασιλέα τῶν Θρᾳκῶν 
ἀφεστηκότα πρὸς ᾿Αντίγονον μετὰ πολλῶν στρατιωτῶν 15 

9 φυλάσσοντα τὰς παρόδους. συνάψας δ᾽ αὐτῷ μάχην 

ἐφ᾽ ἱκανὸν χρόνον τῶν τε ἰδίων ἀπέβαλεν οὐκ ὀλίγους 
καὶ τῶν πολεμίων ἀνελὼν παμπληϑεῖς ἐβιάσατο τοὺς 

10 βαρβάρους. ἐπιφανεὶς δὲ καὶ τοῖς περὶ τὸν Παυσανίαν 

καὶ καταλαβὼν αὐτοὺς sig δυσχωρίας συμπεφευγότας 30 

ταύτας τ᾽ ἐξεπολιόρκησε καὶ Παυσανίαν ἀνελὼν τῶν 

στρατιωτῶν oUg μὲν ἐλύτρωσεν, oUg δὲ εἷς τὰς ἰδίας 

τάξεις διένειμεν. τὰ μὲν οὖν περὶ Δυσίμαχον ἐν 
τούτοις ἦν. 

ΠΙ4 Ὁ δ᾽ ᾿ἀντίγονος ἀποτυχὼν ταύτης τῆς ἐπιβολῆς ss 
ἐξέπεμψε Τελεσφόρον sig Πελοπόννησον, δοὺς αὐτῷ 
πεντήκοντα ναῦς καὶ στρατιώτας τοὺς ἱκανούς, καὶ 

4. 6 ἐπὶ οἱ οἴ iil ΕΒ, 665 F. 98 cf. Ptol 
V 1, 2. uà» om. EF, suppl 2. m. κατέλιπε EF. 186 καὶ 
uera F. 16 ̓φυλασσόντων EF. 18 καὶ τῶν πολεμίων ἀνεῖλε 
σεασεηϑεῖς τοὺς βαρβάρους βιασάμενος VW. 20 καὶ om. F. 
26 ézsuver εἰς Πελοπόννησον T. Y. 
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τὰς πόλεις ἐλευϑεροῦν ἐνετείλατο τοῦτο γὰρ πράξας 
ἤλπιξε πίστιν κατασχευάξειν παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ὅτι 
πρὸς ἀλήϑειαν φροντίξει τῆς αὐτονομίας αὐτῶν, καὶ 
ἅμα γινώσκειν ὑπέλαβε τὰ Κασάνδρου πράγματα. 
ὁ 0à ΤἸελεσφόρος ἐπειδὴ τάχιστα κατέπλευσεν εἷς τὴν 9 

Πελοπόννησον, ἐπῆλθε τὰς ὑπ᾽ ᾿Αλεξάνδρου φρουρου- 
μένας πόλεις καὶ πάσας ἠλευϑέρωσε πλὴν Σικυῶνος. 
καὶ Κορίνϑου᾽ ἐν ταύταις γὰρ Πολυπέρχων διέτριβεν 
δυνάμεις ἁδρὰς ἔχων καὶ πιστεύων ταύταις τὸ καὶ 

ταῖς τῶν τόπων ὀχυρότησιν. ἅμα δὲ τούτοις πραττομέ- 8 
νοις Φίλιππος ὑπὸ Κασάνδρου πεμφϑεὶς στρατηγὸς 

εἷς τὸν πρὸς «Αἰτωλοὺς πόλεμον ὡς τάχισϑ᾽ ἧκεν εἰς 

τὴν ᾿ἀχαρνανίαν μετὰ τῆς δυνάμεως, τὸ μὲν πρῶτον 
ἐπεχείρει λεηλατεῖν τὴν Αἰτωλίαν, μετ᾽ ὀλίγον δὲ 
πυϑόμενος Αἰακίδην τὸν ᾿Ηπειρώτην εἷς τὴν βασιλείαν 

κατεληλυϑότα καὶ δύναμιν ἁδρὰν συνηϑροικότα τα- 

χέως ὥρμησεν ἐπ᾿ αὐτόν' ἔσπευδε γὰρ κατ᾽ ἰδίαν 
διαγωνίσασθαι πρὶν ἢ συμμίξαι τὴν τῶν Αἰτωλῶν 

δύναμιν. εὑρὼν δὲ τοὺς ᾿Ηπειρώτας ἑτοίμους εἷς 4 

μάχην ἐξ ἐφόδου συνῆψεν εἰς χεῖρας καὶ πολλοὺς μὲν 

ἀνεῖλεν, οὐκ ὀλίγους δ᾽ ἐξώγρησεν, ἐν οἷς συνέβαινεν 
εἷναι καὶ τῶν αἰτίων τῆς τοῦ βασιλέως καϑόδου περὶ 
πεντήκοντα τὸν ἀριϑμόν, o)g δήσας ἀπέστειλε πρὸς 
Κάσανδρον. τῶν δὲ περὶ τὸν Αϊακίδην ἀϑροισϑέντων 5 
ἐκ τῆς φυγῆς καὶ τοῖς Αἰτωλοῖς συμμιξάντων πάλιν 

ἐπελθὼν ὃ Φίλιππος μάχῃ ἐκράτησεν καὶ πολλοὺς 

9 πιστὸν κατασκευάσειν (f suprascr. 2. m.) ἑαυτὸν Ε΄. παρὰ] 
ἐν X. 4 γινώσκειν libri; ταπεινώσειν Dind. (cf. XX ὅ8, 3); 
τιτρώσκειν Reiske. 4 πάσας ἠλευϑέρωσε πλὴν 2] πάσας 1A. 
τὰς ἄλλας ἄνευ Σ. F. 9 δύναμιν ἁδρὰν F. οὗ. XYX. 2S. 3. 
16 κατεληλυϑότα)] διεληλυϑότα Vb. core. Ἄλεος WA. πὶ ΣΝ. 
19 ἑτοίμους εἰς μάχην, ἐξ ἐφόδουλ εἰς μάχην ὃς ivo Ἔ. 
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120 Diodor. XIX 74. 75. 

ἀνεῖλεν, ἐν olg ἦν καὶ Αἰακίδης ὁ βασιλεύς. ἐν ὀλί- 
γαις δ᾽ ἡμέραις τηλικαῦτα ποιήσας προτερήματα κατ- 

ἐπλήξατο πολλοὺς τῶν Αἰτωλῶν ἐπὶ τοσοῦτον ὥστε 
τὰς ἀνοχύρους πόλεις ἐκλιπεῖν, εἷς δὲ τὰ δυσβατώτατα 

τῶν ὀρῶν συμφυγεῖν μετὰ τέχνων καὶ γυναικῶν. καὶ δ 
τὰ μὲν περὶ τὴν Ελλάδα πραχϑέντα τοιοῦτον ἔσχε τὸ 311 

. φέλος. | | 
Κατὰ δὲ τὴν ᾿4σίαν Κάσανδρος ὁ τῆς Καρίας xv- 

ριδύων πιεξξούμενος τῷ πολέμῳ διελύσατο πρὸς ᾿Αν- 
τίγονον ἐφ᾽ ᾧ τοὺς μὲν στρατιώτας παραδώσει πάντας 

᾿Αντιγόνῳ, τὰς δ᾽ “Ελληνίδας πόλεις αὐτονόμους ἀφήσει, 
τὴν δὲ σατραπείαν ἣν πρότερον εἷχε δωρεὰν καϑέξει. 
βέβαιος ὧν φίλος ᾿Αντιγόνῳ. δοὺς δὲ περὶ τούτων 
ὅμηρον ᾿4γάϑωνα τὸν ἀδελφὸν καὶ μετ᾽ ὀλίγας ἡμέρας 
μεταμεληϑεὶς ἐπὶ ταῖς συνθήκαις τὸν μὲν ἀδελφὸν 

ἐξέκλεψεν ἐκ τῆς ὁμηρίας, πρὸς δὲ Πτολεμαῖον καὶ 
Σέλευκον διαπρεσβευσάμενος ἠξίου βοηθεῖν τὴν τα- 
χίστην. ἐφ᾽ οἷς ᾿Αντίγονος δεινοπαϑήσας δύναμιν 
ἀπέστειλεν ἐπὶ τὴν ἐλευϑέρωσιν τῶν πόλεων καὶ κατὰ 
γῆν καὶ κατὰ ϑάλασσαν, τοῦ μὲν στόλου ναύαρχον 
ἀποδείξας Μήδιον, τοῦ δὲ στρατοπέδου καταστήσας 

στρατηγὸν Ζόκιμον. οὗτοι δὃὲ παραγενόμδνοι πρὸς 

τὴν πόλιν τῶν Μιλησίων τούς vs πολίτας ἐκάλουν 
ἐπὶ τὴν ἐλευθερίαν καὶ τὴν φρουρουμένην ἄκραν ἐκ- 

4 δύσβατα X. 8. Κάσανδρος ἐΚάσσανδρος F) libri omnes; 
"Acavógog Wess.; at cf. XVIII 89; XIX 57,1; 62,2.5. 9 πιεζό- 
uevog F. 10 παραδώσειν F. 11 ἀφήσειν F. 12 τὰς δὲ 
σατραπείας ἃς πρότερον εἶχε δωρὲαν καϑέξειν F, corr. 2. m.; 
τὰς δὲ σατραπείας δωρεὰς ἃς πρότερον εἶχε καϑέξει RX. 
18 ᾿ἀντιγόνου Ἐ. δοὺς] δέδωκε F. 17 Σέλευκον] Κάσανδρον R, 
aL corr. 1. m.; Κάσσανδρον F; cf. XIX 68, 2; cf. Droysen II 2 

D. 29; Niese I p. 288 8. 8. 18 δεινοπαϑήσας] ἀναβοήσας RX. 
28 usitatius παρεκάλουν. 



10 

15 

e 

Ol. 116, 4: 818 ἃ. Chr. 121 

πολιορχήσαντες sig αὐτονομίαν ἀποκατέστησαν τὸ πο- 
λίτευμα. περὶ ταῦτα δ᾽ ὄντων τούτων ᾿Αντίγονος 

Τράλλεις ἐξεπολιόρκησεν᾽ sig δὲ Καῦνον παρελϑὼν 

καὶ τὸν στόλον μεταπεμψάμενος εἷλε καὶ ταύτην τὴν 
πόλιν πλὴν τῆς ἄκρας ταύτην δὲ περιχαρακώσας, 

x«0' ὃ μέρος ἦν προσμάχεσϑαι, συνεχεῖς προσβολὰς 

ἐποιεῖτο. ἐπὶ δὲ τὴν ᾿Ιασὸν πόλιν ἐχπεμφϑεὶς Πτολε- 
μαῖος μετὰ δυνάμεως ἱκανῆς ἠνάγκασε προσϑέσϑαι 

τοῖς περὶ ᾿Αντίγονον. αὗται μὲν οὖν τῆς Καρίας 
οὖσαι τοῦτον τὸν τρόπον ὑπετάγησαν ᾿Αντιγόνῳ. μετ᾽ 
ὀλίγας δ᾽ ἡμέρας ἐλθόντων πρὸς αὐτὸν πρεσβευτῶν 
παρ᾽ «Αἰτωλῶν καὶ Βοιωτῶν πρὸς μὲν τούτους συμμα- 
χίαν συνέθετο, τῷ δὲ Κασάνδρῳ συνελϑὼν εἷς λόγους 
ὑπὲρ εἰρήνης περὶ τὸν ᾿Ελλήσποντον ἀπῆλϑεν ἄπρακ- 
tog, οὐ δυναμένων αὐτῶν οὐδαμῶς συμφωνῆσαι. 

διόπερ ó Κάσανδρος ἀπογνοὺς τὰς διαλύσεις διέγνω 

τῶν κατὰ τὴν Ελλάδα πάλιν πραγμάτων ἀντέχεσϑαι. 

ἀναξεύξας οὖν μετὰ τριάκοντα νεῶν sig ἸΘρεὸν ἐπο- 
λιόρκδι τὴν πόλιν. ἐνεργῶς δ᾽ αὐτοῦ ταῖς προσβολαῖς 

χρωμένου καὶ τοῦ πολίσματος ἤδη κατὰ κράτος ἁλιόκο- 

μένου παρεγένετο βοηϑήσων τοῖς Sigoíraus Τελεσφόρος 

μὲν ἐκ Πελοποννήσου μετὰ νεῶν εἴκοσι καὶ στρατιωτῶν 
χιλίων, ΜΜήδιος δ᾽ ἐκ τῆς ᾿4σίας ἔχων ναῦς ἑκατόν. 
οὗτοι δ᾽ δρῶντες ἐφορμούσας τῷ λιμένι τὰς τοῦ 
Κασάνδρου ναῦς πῦρ ἐνῆχαν καὶ τέσσαρας μὲν κατ- 

8 Τράλλεις τε ἐξεπολιόρκησε καὶ sig Πεύκανον παρελθὼν F. 
de Cauno cf. XX 27,3; Mueller ad Ptol. V 2,8. 7. ̓Ιασὸν RX 
(cf. Ptol. V 92, 7); τῶν ̓ Ιχσσόνων F. 8 MEM libri; corr. 
Wess. [10 ᾿ὁπετάγησαν τοῦτον τὸν τρόπον F. 18 συνεισεῖ.-. 
ϑὼν F. 17 πάλιν post πραγμάτων repetunt RX. 18 ᾿Ωραιὸν 
RX; at cf. XIX 77, 4 (Ptol. III 14, 22). 9X Q9qixes WV QT 
ταις 2. m.) X (cf. Eust. ad D. P. 1095); Gusieas (ASA. 
:Qosóg) 8384 ἐφορμώσας X. 



122 Diodor. XIX 765 — 77. 

ἔχαυσαν, παρ᾽ ὀλίγον δὲ xal πάδας διέφϑειραν᾽ τοῖς 
δ᾽ ἐλαττουμένοις παραγενομένης βοηθείας ἐξ ᾿4ϑηνῶν 

ἐπέπλευσαν οἱ περὶ Κάσανδρον καταφρονοῦσι τοῖς 
πολεμίοις. συμβαλόντες δ᾽ αὐτοῖς μίαν μὲν κατέδυσαν, 
τρεῖς δ᾽ αὐτάνδρους ἔλαβον. ᾿ καὺ τὰ μὲν πραχϑέντα 5 
περὶ τὴν "Ελλάδα καὶ τὸν Πόντον τοιαῦτ᾽ ἦν. 

16 ΚΚατὰ δὲ τὴν ᾿Ιταλίαν Σαμνῖται μὲν μετὰ πολλῆς 818 
δυνάμεως ἐπήεσαν πορϑοῦντες τῶν xov Ἰταλίαν 

πόλεων ὅσαι τοῖς ἐναντίοις συνηγωνίξοντο, οἱ δ᾽ ὕπατοι 

τῶν Ῥωμαίων μετὰ στρατοπέδου παραγενόμδνοι παρα- 10 
βοηϑεῖν ἐπειρῶντο τοῖς κινδυνεύουσιν τῶν συμμάχων. 

ἀντεστρατοπεδεύσαντο δὲ τοῖς πολεμίοις περὶ Κίνναν 

πόλιν καὶ ταύτην μὲν εὐθὺς ἐρύσαντο τῶν ἐπικειμένων 
φόβων, μετ᾽ ὀλίγας δ᾽ ἡμέρας ἐκταξάντων ἀμφοτέρων 
τὰς δυνάμεις ἐγένετο μάχη καρτερὰ καὶ συχνοὶ παρ᾽ 
ἀμφοτέροις ἔπεσον. τὸ δὲ τέλος οἱ Ῥωμαῖοι βιασάμενοι 

κατὰ κράτος περιεγένοντο τῶν πολεμίων, ἐπὶ πολὺν 
δὲ χρόνον χρησάμενοι τῷ διωγμῷ πλείους τῶν μυρίων 
ἀνεῖλον. καὶ τῆς μάχης ἀγνοουμδνης ἔτι Καμπανοὶ 

μὲν καταφρονήσαντες τῶν Ῥωμαίων ἀπέστησαν, ὃ δὲ 
δῆμος εὐθὺς δύναμίν τε τὴν ἱκανὴν ἐξέπεμψεν ἐπ᾽ 
αὐτοὺς καὶ στρατηγὸν αὐτοκράτορα Γάιον Μάνιον 

r2 

μὰ 

e 

LÀ 

ὃ ἔπλευσαν F. 8. 4 καταφρονοῦντες τῶν πολεμίων FF. 
4 συμβαλόντες δ᾽ αὐτοῖς] καὶ RX. 6 κατὰ τὴν 'E F. 7 'Ira- 
λικὰ E, ἴῃ marg.(8. m). 8. κατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν EF; ᾿Ιταλίαν certe 
mendosum (cf. XX 26, 8); Binneboessel l.l. p. 57 ἃ. 1 Καμπα- 
νίαν scribendum esse censet. 19 ἀντιστρατοπεδεύσαντες F qui 
v.18 καὶ om.  Kívvov] Κίναν F; urbs ignota (cf. Nieb. III 
p. 203; Kaerst l 1, p.732 8.1; de Caudio (Liv. IX 27) cog. 
Pflug D. u. Liv. als Quellen d. 2 S.- Kr. p. 7; περὸ (Teoo» κίναν 
scribi iussit Burger mn. XVI p. 82; VAW. Amst. n. r. II (99) 
» 62. 77; cf. Schiller Burs. Jahresb. 87 III p. 291; Binneb. 1.1. 

P. 68. 18 ἐρύσαντο libri. 18 χρόνον] τόπον F. 19 τῆς y 
“εγης ΚΕ. 22 Μάνιον libri omnes (c£. X VY 2, V); Menos Vx VE 28. 



OL 116, 4: 318 8. Chr. 123 

καὶ μετ᾽ αὐτοῦ κατὰ τὸ πάτριον ἔϑος Μάνιον Φούλ- 

βιον ζἴππαρχον». τούτων δὲ πλησίον τῆς Καπύης 4 
καταστρατοπεδευσάντων οἱ Καμπανοὶ τὸ μὲν πρῶτον 

ἐπεχείρουν ἀγωνίξεσθϑαι,. μετὰ ὃδὲ ταῦτα πυϑόμενοι 
5 τὴν τῶν Σαμνιτῶν ἧτταν καὶ νομίσαντες πάσας τὰς 
δυνάμεις ἥξειν ἐπ᾽ αὐτοὺς διελύσαντο πρὸς Ρωμαίους" 

τοὺς γὰρ αἰτίους τῆς ταραχῆς ἐξέδωκαν, οἵ προτεϑείδσης 5 
κρίσεως οὐ περιμείναντες τὴν ἀπόφασιν αὑτοὺς ἀνεῖλαν. 

αἱ δὲ πόλεις τυχοῦσαι συγγνώμης εἷς τὴν προὐπάρχου- 
10 ὅαν συμμαχίαν ἀποκατέστησαν. 

Τοῦ δ᾽ ἔτους τούτου διελθόντος ᾿4ϑήνησι μὲν ἦρχε 11 
Πολέμων, ἐν Ῥώμῃ δ᾽ ὑπῆρχον ὕπατοι Δεύκιος Παπεί- 
ριος τὸ πέμπτον καὶ Γάιος Ἰούνιος, ἤχϑη δὲ καὶ ὀλυμ- 
πιὰς κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν ἑβδόμη πρὸς ταῖς 

15 ἑχατὸν καὶ δέκα, καϑ᾽ ἣν ἐνίκα στάδιον Παρμενίων 

Μιτυληναῖος. ἐπὶ δὲ τούτων τῶν χρόνων ᾿ΔΑντίγονος 3 
ἀπέστειλεν sig τὴν Ελλάδα στρατηγὸν Πτολεμαῖον τοὺς 

“Ἕλληνας ἐλευϑερώσοντα, συνέπεμψε δ᾽ αὐτῷ ναῦς μὲν 
μακρὰς éxovóv καὶ πεντήχοντα, Μήδιον ἐπιστήσας 

30 ναύαρχον, στρατιώτας δὲ πεξοὺς μὲν πεντακισχιλίους, 

ἱππεῖς δὲ πεντακοσίους. ἐποιήσατο δὲ καὶ πρὸς Ῥοδίους 8 

συμμαχίαν καὶ προσελάβετο παρ᾽ αὐτῶν ναῦς ἐξηρτισ- 
μένας πρὸς τὸν πόλεμον δέκα πρὸς τὴν τῶν ᾿Ελλήνων 

᾿ς 1 Φούλβιον] Foslius Liv. IX 26; cf. Mommsen RF. I 
p. 116. 9 {ζἴππαρχονδ in codd. omissum add. edd. τὰ πλη- 
σίον RX. ὄὅ νομίξοντες F. 0 ἥξειν πρὸς αὐτοὺς F. — S ebvovg 
RX. ἀνεῖλον F. 12. ἦρχον F, corr. in marg. 2. m. Παπείριος 
codd. 18 τὸ (om. RX) πέμπτον] cf. XIX 66, 1; Liv. 1X 28; f. c. 
᾿Ιούνιος] τὸ δεύτερον suppleri voluit Rhod.; cf. Liv. 1.1.5 f. c. 
1492] ἦν F. 1 Παρμενίων] Parmenides Eus. 16 Μυτιλ. Dind. 
τοῦτον τὸν χρόνον F. 17 Πτολεμαῖον] Πολέμωνα libri omnes 
(cf. XIX 78,8, ubi idem vitium); corr. Pelo. ex & ἂς eie 
ll p.83 3.1; Niese p. 289 a.4; de vero eios woe cA. 
57,4. — 22 ἐξηρτημένας F; ἐξηρτυμένας Dio. 



124 Diodor. XIX 77. 18. 

4 ἐλευϑέρωσιν. ὁ δὲ Πτολεμαῖος μετὰ παντὸς τοῦ στόλου 

καταπλεύσας τῆς Βοιωτίας εἷς τὸν Βαθὺν καλούμενον 

λιμένα παρὰ μὲν τοῦ κοινοῦ τῶν Βοιωτῶν προσελάβετο 
στρατιώτας πεξοὺς μὲν δισχιλίους διακοσίους, ἱππεῖς 819 

δὲ χιλίους τριακοσίους. μετεπέμψατο δὲ καὶ τὰς ἐξ 5 
Ἰρεοῦ ναῦς καὶ τειχίσας τὸν Σαλγανέα συνήγαγεν 

. ἐνταῦϑα πᾶσαν τὴν δύναμιν" ἤλπιξε γὰρ προσδέξασθαι 
τοὺς Χαλκιδεῖς, οἴπερ μόνοι τῶν Εὐβοέων ὑπὸ τῶν 

πολεμίων ἐφρουροῦντο. ὁ δὲ Κάσανδρος ἀγωνιῶν 
ὑπὲρ τῆς Χαλκίδος τὴν. 2290600 πολιορκίαν ἔλυσεν, slg 10 
ὃὲ τὴν Χαλκίδα παρῆλϑεν καὶ τὰς δυνάμεις μετεπέμ- 
πετο. ᾿Δντίγονος δὲ πυϑόμενος περὶ τὴν Εὔβοιαν 
ἐφεδρεύειν ἀλλήλοις τὰ στρατόπεδα, μετεπέμψατο τὸν 
Μήδιον sic τὴν ᾿4σίαν μετὰ τοῦ στόλου, εὐϑὺς δὲ καὶ 

τὰς δυνάμεις ἀναλαβὼν προῆγεν ἐφ᾽ ᾿Ελλησπόντῳ κατὰ 15 

᾿ τάχος, ὡς διαβησόμενος εἷς Μακεδονίαν, ὅπως 1) μένον- 

τος Κασάνδρου περὶ τὴν Εὔβοιαν αὐτὸς ἔρημον κατα- 
λάβῃ “Μακεδονίαν τῶν ἀμυνομένων ἢ τῇ βασιλείᾳ 

βοηϑῶν ἀποβάλῃ τὰ κατὰ τὴν Ελλάδα πράγματα... ὃ 
δὲ Κάσανδρος δυνιδὼν τὴν ἐπίνοιαν αὐτοῦ Πλείσταρ- s 
χον μὲν ἀπέλιπεν ἐπὶ τῆς ἐν Χαλκίδι φρουρᾶς, αὐτὸς 

c 

e 

9 Βαϑὺς λιμὴν] cf. Strab. IX 2,8. — 4 διακοσίους] om. X; 
τριακοσίους F. 6 "Qoov R, corr. 1. m. Σαλγανέα] Σαλγονέα EX 
Σαλμονέα F; corr. Palm. (cf. Strab. IX 2,9; l. III 14, 8; 
St. B. s. v.); cf. Mueller ad Ptol. 1. 1.  προσδέξεσϑαι Dind. 
10 ᾿Ωραιοῦ RX. 19 Eoi» F. 18 ἀλλήλοις ἐφεδρεύειν FE. 
15 ᾿Ελλησπόντου F. | 16—19 ὅπως --- βοηϑῶν om. F, suppl. in 
fine pag. 2. m. (καταλάβοι), quae addidit ὑπὲρ τῶν: iam se- 
quitur in contextu οἰκείων ἀγωνίξεσϑαι τὸν Κάσσανδρον ἀφέντα 
τὰ κατὰ τὴν Ἑ. πράγματα quae verba ita emendabat Rhod., ut 
scriberet βοηϑοῦντα et post Κάσανδρον restitueret ζἀναγκάσῃλ: 
ffozósi» (xal) ὁπὲρ v. oix. ἀγωνίσασθαι {ποιήσῃ (vel ἀναγκάσῃ) 
τὸν A. Heiske; ego cum Steph., Wess., Dind. in cod. R lectione 

&cquiesco, 
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OL 117, 1: 812 8. Chr. 195 

δὲ μετὰ πάσης τῆς δυνάμεως ἀναξεύξας Qooxóv uiv 

κατὰ κράτος δ8δἷλε, Θηβαίους δ᾽ sig τὴν αὑτοῦ συμ- 
μαχίαν κατέστησεν' πρὸς δὲ τοὺς ἄλλους Βοιωτοὺς 

ἀνοχὰς ποιησάμενος καὶ καταλιπὼν ἐπὶ τῆς Ἑλλάδος : 

στρατηγὸν Εὐπόλεμον ἀπῆλϑεν εἷς Μακεδονίαν, ἀγω- 
viv περὶ τῆς τῶν πολεμίων διαβάσεως. ὃ δ᾽ ᾿Αντί- 

yovog ἐπειδὴ κατήντησεν sig τὴν Προποντίδα, διεπρε- 
σβεύσατο πρὸς Βυξαντίους, ἀξιῶν μετέχειν τῆς συμ- 
μαχίας. παραγενομένων δὲ καὶ παρὰ μΜυσιμάχου 

πρεσβευτῶν καὶ παρακαλούντων μηδὲν ποιεῖν μήτε 
κατ᾽ αὐτοῦ μήτε κατὰ Κασάνδρου τοῖς μὲν Βυξαντίοις 
ἔδοξε μένειν ἐφ᾽ ἡσυχίας καὶ τηρεῖν τὴν πρὸς ἀμφοτέ- 
Ὅους δἰρήνην ἅμα καὶ φιλίαν. ὁ δ᾽ ᾿Αντίγονος δυσ- 
χρηστούμενος ἐπὶ τούτοις, ἅμα δὲ καὶ τῆς χειμερινῆς 
ὥρας συγκλειούσης διέδωκε τοὺς στρατιώτας κατὰ πόλιν 

- εἷς τὴν χειμασίαν. 
"Auc δὲ τούτοις πραττομένοις Κορκυραῖοι μὲν 78 

βοηθήσαντες ᾿4πολλωνιάταις xcl τοῖς ᾿Επιδαμνίοις τοὺς 
μὲν στρατιώτας Κασάνδρου ὑποσπόνδους ἀφῆκαν, τῶν 

δὲ πόλεων ᾿Απολλωνίαν μὲν ἠλευϑέρωσαν, ᾿Επίδαμνον 
δὲ Γλαυκίᾳ τῷ τῶν ᾿ἸἸλλυριῶν βασιλεῖ παρέδωκαν. ὃ 
δ᾽ "dvvuyóvov στρατηγὸς Πτολεμαῖος χωρισϑέντος εἰς 
Μακεδονίαν Κασάνδρου καταπληξάμενος τοὺς φρου- 

ροῦντας τὴν Χαλκίδα παρέλαβε τὴν πόλιν καὶ τοὺς 

Χαλκιδεῖς ἀφῆκεν ἀφρουρήτους, ὥστε γενέσϑαι φανερὸν 

1 ᾿Ωρωπὸν) sóv super oz ponit F (1. m). 8. αὐτοῦ R. 
8 πρὸς τοὺς B. EF. μετέχειν] μετασχεῖν coni. Hultzsch pr. Pas. 
1902 p. 6. 1 ἔδωκε F. 16 fort. addendum (διελόμενος): 
cf. XX 111, 8. 17 Κορκυραῖοι RX . semper (in marg. codicis 
RB 8. m. adn. ὅτι Κόρκυρα γράφεται) Κερκυραῖοι Ἐπ" «&. SiS. 

2 

IX 1,686sqq. 18 τοὺς μὲν Κασάνδρου στρυτιάτους V. — SS Aer 
ϑέρωσον E, corr. 1. m. 91 τῶν vo X. — 9 Ἰποτϑεντος Y- 
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ὡς πρὸς ἀλήϑειαν ᾿Αντίγονος ἐλευθεροῦν προήρηται 
τοὺς Ἔλληνας" ἐπίκαιρος γὰρ ἡ πόλις ἐστὶ τοῖς βουλο- 880 
μένοις ἔχειν δρμητήριον {πρὸς τὸ» διαπολεμεῖν περὶ 

8 τῶν ὅλων. ὁ δ᾽ οὖν Πτολεμαῖος ἐκπολιορκήσας Θρωπὸν 
παρέδωκε τοῖς Βοιωτοῖς καὶ τοὺς Κασάνδρου στρατιώ- ὁ 

τὰς ὑποχειρίους ἔλαβε. μετὰ δὲ ταῦτα ᾿Ερετριεῖς καὶ 

Καρυστίους sig τὴν συμμαχίαν προσλαβόμενος ἐστρά- 
vevósv εἷς τὴν ᾿Αττικήν, Ζημητρίου τοῦ Φαληρέως 

4 ἐπιστατοῦντος τῆς πόλεως. οἱ δ᾽ ᾿4ϑηναῖοι τὸ μὲν 

πρῶτον λάϑρᾳ διεπέμποντο πρὸς ᾿Αἀντίγονον, ἀξιοῦντες 
ἐλευθερῶσαι τὴν πόλιν" τότε δὲ τοῦ Πτολεμαίου παρα- 
γενηθέντος πλησίον τῆς πόλεως ϑαρρήσαντες  ἠνάγ- 
καόσαν τὸν Ζημήτριον ἀνοχὰς ποιήσασϑαι καὶ πρεσβείας 

ὅ ἀποστέλλειν πρὸς ᾿Αἀντίγονον περὶ συμμαχίας. ὃ δὲ 

Πτολεμαῖος ἀναξεύξας ἐκ τῆς ᾿Δττικῆς sig τὴν Βοιωτίαν 16 

τήν τε Καδμείαν εἷλε καὶ τὴν φρουρὰν ἐχβαλὼν ἠλευ-- 
ϑέρωσε τὰς Θήβας. μετὰ δὲ ταῦτα πορευϑεὶς sig τὴν 

Φωκίδα καὶ τὰς μὲν πλείους τῶν πόλδων προσαγό- 

μενος ἐξέβαλε πανταχόϑεν τὰς Κασάνδρου φρουράς" 
ἐπῆλϑε δὲ καὶ τὴν Δοκρίδα καὶ τῶν Ὀπουντίων τὰ so 
Κασάνδρου φρονούντων συνεστήσατο πολιορκίαν καὶ 
συνεχεῖς προσβολὰς ἐποιεῖτο. 

19 Τῆς δ᾽ αὐτῆς ϑερίας Κυρηναῖοι μὲν ἀποστάντες 

Πτολεμαίου τὴν ἄκραν περιεστρατοπέδευσαν, ὡς αὐτίκα 
μάλα τὴν φρουρὰν ἐκβαλοῦντες, παραγενομένων δὲ ss 

πρεσβευτῶν ἐκ τῆς ᾿4λεξανδρείας καὶ παρακαλούντων 

bh. 

1 ὡς] ὅτι F. 8 {πρὸς τὸν add. Kallenb. I p.920. 4 Πτολε- 
μαῖος] Πολέμων libri; corr. Pa alm. (cf. XIX 77,2). 0 τὴν om. F. 
10 πρῶτον] πρὸ τοῦ Hertl III p. 84 f. recte (cf. 63, 4). 
18 xa) om. F. πλείω RX; cf. Croenert Philol. LXI p. 182. 

,προσαγαγόμενψος Dind. 19 πρὸς Κασάνδρου F. 20 τῶν 
Ozovvríor Kacdydoov φρουρὰν ἐχόντων Y ct, Nego Y .339 s. S. 
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παύσασϑαι τῆς φιλοτιμίας τούτους μὲν ἀπέκτειναν, 
τὴν δ᾽ ἄκραν ἐνεργέστερον ἐπολιόρχουν. ἐφ᾽ olg? 
παροξυνϑεὶς ὁ Πτολεμαῖος ἀπέστειλεν yw στρατηγὸν 

μετὰ δυνάμεως πεζῆς, ἐξέπεμψε δὲ καὶ στόλον τὸν 

συλληψόμενον τοῦ πολέμου, ναύαρχον ἐπιστήσας ᾿'Επαι- 
νετόν. ὁ δὲ ἅγις ἐνεργῶς διαπολεμήσας τοῖς ἀφεστη- 
κόσιν ἐκυρίευσε κατὰ κράτος τῆς πόλεως καὶ τοὺς μὲν 

αἰτίους τῆς ἀποστάδεως δήσας, ἀπέστειλεν sig τὴν 
᾿Δλεξάνδρειαν καὶ τῶν ἄλλων τὰ ὅπλα παρελόμενος 
καὶ τὰ κατὰ τὴν πόλιν διοικήσας ὥς ποτ᾽ ἔδοξεν αὐτῷ 
συμφέρειν ἐπανῆλθεν slg τὴν «Αἴγυπτον. Πτολεμαῖος 4 
δέ, τῶν περὶ Κυρήνην αὐτῷ κατὰ νοῦν ἀπηντηκότων, 
διῆρεν ἐκ τῆς Αἰγύπτου μετὰ δυνάμεως sig τὴν Κύ- 

προν ἐπὶ τοὺς ἀπειϑοῦντας τῶν βασιλέων. Πυγμαλίωνα 
15 δὲ εὑρὼν διαπρεσβευόμενον πρὸς ᾿Αντίγονον ἀνεῖλε, 

Πράξιππον δὲ τὸν τῆς “απιϑίας βασιλέα καὶ τὸν 

τῆς Κερυνίας δυνάστην ὑποπτεύσας ἀλλοτρίως ἔχειν 
συνέλαβε ἘΣ τασιοίχου τοῦ ΜΜαλιέως᾽ καὶ τὴν μὲν πόλυν 

κατέσκαψε, τοὺς δ᾽ ζἐνδοικοῦντας μετήγαγεν εἷς Πάφον. 6 
80 ταῦτα δὲ διαπραξάμενος τῆς μὲν Κύπρου κατέστησε 

στρατηγὸν Νικοκρέοντα, παραδοὺς τάς τὸ πόλεις καὶ 
τὰς προσόδους τῶν ἐκπεπτωκότων βασιλέων, αὐτὸς δὲ 

δδιμετὰ τῆς δυνάμεως ἐκπλεύσας ἐπὶ Συρίας τῆς ἄνω 

σι 
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1 φιλοτιμίας] πολιορκίας F. 8 yw. codd. semper. 4 καὶ 
om. R. 5 ᾿Επαίνετον FE. 10 ὥς ποτ᾽ ἔδοξεν) ὅτ᾽ ἔδοξεν F, 
corr. 2. m. in marg. 16 μαπιϑίας codd.; μΜαπηϑίας Steph.; 
cf. XIX 59, 1. καὶ τὸν τῆς Κερυνίας (Κεραυνίας F) δυνάστην] 
nomen excidisse videtur (cf. Droysen II 2 p.9 ἃ. ὃ). 17 ἀλλο- 
volog ἔχειν om. F, suprascr. 9. m. 18 Στασιοίκου τοῦ Moog 
(cf. Droysen Π 2 p. 9 ἃ. ὃ: Head ΗΝ. p.6058sqq.) RX; καὶ Στασί- 
OLXOV τὸν τοῦ Μαλιέως F; καὶ Στ. τὸν τῶν Μαριέων Rhod. (cf. 
XIX 59, 1; 62, 6); at fort. maiore ouraptela luxe, xe eesss. 
19 οἰκοῦντας libri; corr. Dind. à ὀτρυττῃ ^ Suxelacwo NS. 
marg. cod. ER 2. m. 28 μετὰ τῶν Brea 
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καλουμένης Ποσείδιον καὶ Ποταμοὺς Καρῶν ἐχκπολιορκχκή- 
ὅας διήρπασεν. ἑτοίμως δὲ πλεύσας ἐπὶ Κιλικίας 

Μάλον εἷλε καὶ τοὺς ἐγκαταληφϑέντας ἐλαφυροπώλη- 

σεν. ἐπόρϑησε δὲ καὶ τὴν ἐγγὺς χώραν καὶ τὸ 

στρατόπεδον ὠφελείας ἐμπλήσας ἀπέπλευσεν sig τὴν ὁ 
1 Κύπρον. ἐπολιτεύετο δὲ πρὸς τοὺς στρατιώτας, οὕτως 
ἐκκαλούμενος αὐτῶν τὰς προϑυμίας εἷς τοὺς ἐπιφερομέ- 

γους κινδύνους. . 

80 Δημήτριος δὲ ὃ ᾿Αντιγόνου διέτριβεν ἀεὶ περὶ 
Κοίλην Συρίαν, ἐφεδρεύων ταῖς τῶν iyvzvíov δυ- 1 
νάμεσιν. ὡς δ᾽ ἤκουσε τὰς τῶν πόλεων ἁλώσεις 
Πίϑωνα μὲν ἐπὶ τῶν τόπων κατέλιπε στρατηγόν, δοὺς 
αὐτῷ τοὺς ἐλέφαντας καὶ τὰ βαρέα τῶν ταγμάτων, 
αὐτὸς δ᾽ ἀναλαβὼν τούς cvs ἱππεῖς καὶ τὰ ψιλικὰ 

τάγματα προῆγεν ἐπὶ Κιλικίας συντόμως. βοηϑήσων is 

2 τοῖς κινδυνεύουσιν. ὑστερήσας δὲ τῶν καιρῶν καὶ 

καταλαβὼν ἀποπεπλευκότας τοὺς πολεμίους ἑπανῆλϑε 
συντόμως ἐπὶ τὸ στρατόπεδον, ἀποβεβληκὼς τῶν ἵππων 

τοὺς πλείους κατὰ τὴν ὁδοιπορίαν᾽ διέτεινε γὰρ δξ 
ἡμέραις ἀπὸ Μάλου σταϑμοὺς εἴχοσι καὶ τέσσαρας, 30 

ὥστε διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς κακοπαϑίας μήτε 6xsvo- 

φόρον ἀκολουϑῆδσαι μηδένα μήτε τοὺς ἱπποκόμους. 

8 ὁ δὲ Πτολεμαῖος, κατὰ νοῦν αὐτῷ τῶν πραγμάτων 

1 Ποσείδιον ἢ (Ποσίδειον 3. m., X) Ποσίδιον F; οὗ, Ptol. 
V 14,2. ΠἬοταμοὺς Καρῶν] Ποταμὸν K. F, corr. 2. m.; urbs 
ignota (cf. Droysen II 2 p. 85 ἃ. ἃ; Niese I p. 294 4.8 qui de 
Seleucia cogitat appellata prius Ὕδατος ποταμοὶ (Strab. XVI 
2,8). 8) ἑτοίμως] συντόμως Dind. ἃ Μαλον codd. (cf. XIX 
56, 5). ἐγκαταλειφϑέντας R, corr. 1. m. — 9 διέτριβεν ἀεὶ] δὲ- 
ἔτριβε μὲν Dind. 15 συντόμως) συντόνως Dind. 16 τὸν 
καιρὸν X. 17 ὑποπλευκότας (Sic) F, corr. 2. m. — 20 ἡμέρας 
AX; idem F, corr. 2. m. (cf. Kallenb. I p. 8. — Mdáov libri. 
zérrvocog F. 91] κακοπαϑείας FK. σκευοφόρον libri; exevogó- 
eo» edd. 
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ἀπηντηκότων, τότε μὲν ἀπῆρεν εἷς «ἴγυπτον, μετ᾽ 
ὀλίγον δὲ χρόνον παροξυνόμενος ὑπὸ Σελεύκου διὰ 
τὴν πρὸς ᾿Αντίγονον ἀλλοτριότητα διέγνω στρατεύειν 

ἐπὶ Κοίλην Συρίαν καὶ παρατάττεσθαι τοῖς περὶ τὸν 
Ζημήτριον. συναγαγὼν οὖν πανταχόϑεν τὰς δυνάμεις 

ἀνέξευξεν ἀπὸ ᾿Α4λεξανδρείας εἷς “Πηλούσιον,. ἔχων 

πεζοὺς μὲν μυρίους ὀκτακισχιλίους, ἱππεῖς δὲ τετρα- 
κισχιλίους, ὧν ἦσαν οἱ μὲν Μακεδόνες, οἱ δὲ μισϑο- 
φόροι, Αἰγυπτίων δὲ πλῆϑος. τὸ μὲν κομίξον βέλη 

10ὼ καὶ τὴν ἄλλην παραδκχδυήν, τὸ δὲ καϑωπλισμένον καὶ 
πρὸς μάχην χρήσιμον. ἀπὸ δὲ Πηλουσίου διὰ τῆς 
ἐρήμου διελθὼν κατεστρατοπέδευσε πλησίον τῶν πο- 
λεμίων περὶ τὴν παλαιὰν Γάξαν τῆς Συρίας. ὁμοίως 
δὲ xal Ζίημήτριος μεταπεμψάμενος πανταχόϑεν τοὺς 

16 ἐκ τῆς χειμασίας στρατιώτας εἷς τὴν παλαιὰν Γάξαν 
ὑπέμεινε τὴν τῶν ἐναντίων ἔφοδον. τῶν δὲ φίλων 81 
αὐτῷ συμβουλευόντων μὴ παρατάττεσϑαι πρὸς ἡγεμόνα 
τηλικοῦτον καὶ δύναμιν μείξω, τούτοις μὲν οὐ προῦ- 

&iysv, εἷς δὲ τὸν κίνδυνον παρεσκευάξετο τεϑαρρηχώς, 
30 καίπερ νέος ὧν παντελῶς καὶ τηλικαύτην μάχην 

μέλλων ἀγωνίξεσϑαι χωρὶς τοῦ πατρός. συναγαγόντος 

882 δ᾽ ἐν τοῖς ὅπλοις ἐκκλησίαν αὐτοῦ καὶ στάντος ἐπί 
τινος ἀναστήματος μετὰ ἀγωνίας καὶ διατροπῆς ὁ μὲν 

ὄχλος ἀνεβόησε μιᾷ φωνῇ ϑαρρεῖν καὶ πρὸ τοῦ τὸν 
36 χήρυκα καταπαῦσαι τοὺς θϑορυβοῦντας ἅπαντες σιωπὴν 

παρείχοντο. οὔτε γὰρ στρατιωτικὸν ἔγκλημα ὑπῆρχε 
περὶ αὐτὸν οὔτε πολιτικόν, ἅτε προσφάτως ἐφ᾽ ἡγεμο- 

οι i» 
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8 πρὸς τὸν 4. E. 4 ἐπὶ τὴν K. X. Ε. 9 Aly. τὰ x1 &- 
9og RX. 18 περὶ τὴν παλαιὰν Γαάξαν]) c£. Dvoyuen WV 3, Ὁ S 9s 
Niese Ip.2952.3. 16 ὑπέμενε Y. ΔΆ μείζονα V. — δ e 
529] καὶ γὰρ REX, cf. XIX 69, 1. ᾿ 
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νίας τεταγμένον" ὅπερ εἴωϑε γίγνεσϑαι τοῖς παλαιοῖς 

στρατηγοῖς, ὅταν ἐκ πολλῶν προφάσεων ἕν ἔγκλημα 
πρὸς ἕνα καιρὸν ἀϑροίξηται' τὸ γὰρ πλῆϑος ἀεὶ 
δυσάρεστον ἐπὶ τῶν αὐτῶν μένον καὶ πᾶν τὸ μὴ 
πλεονάξον κεχαρισμένην ἔχει τὴν μεταβολήν τοῦ τὲ 
πατρὸς ἤδη γεγηρακότος αἷ τῆς βασιλείας ἐλπίδες sig 
τὴν τούτου διαδοχὴν ἦγον ἅμα τὴν ἀρχὴν καὶ τὴν 
τῶν ὄχλων εὔνοιαν. ἦν δὲ καὶ τῷ κάλλει καὶ τῷ μεγέ- 
ϑει διάφορος, ἔτι δὲ κεκοσμημένος ὅπλοις βασιλικοῖς 
εἶχε πολλὴν ὑπεροχὴν καὶ κατάπληξιν, δι’ ἧς εἰς 
ἐλπίδας ἁδρὰς ἦγε τοὺς πολλούς" πρὸς δὲ τούτοις 

πραότης τις ἦν περὶ αὐτόν, ἁρμόξουσα νέῳ βασιλεῖ, 
δι’ ἧς εἷς προθυμίαν ἐξεκαλεῖτο πάντας, ὥστε καὶ 

τοὺς ἐκτὸς τάξεως συνδραμεῖν ἐπὶ τὴν ἀκρόασιν, 

συναγωνιῶντας τῇ νεότητι καὶ τῇ μελλούσῃ γίνεσϑαι 

κρίσει διὰ τῆς παρατάξεως. οὐ μόνον γὰρ πρὸς 
πλείονας ἤμελλε διακινδυνεύειν, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἡγεμό- 

νας σχεδὸν μεγίστους, Πτολεμαῖον καὶ Σέλευκον" 
οὗτοι γὰρ πάντας τοὺς πολέμους ᾿4λεξάνδρῳ συστρα- 
τευσάμενοι καὶ πολλάκις καϑ᾽ αὑτοὺς δυνάμεων ἡγησά- 
μενον μέχρι τῶν καιρῶν τούτων ὑπῆρχον ἀνίκητοι, 
ὁ δ᾽ οὖν ΖΔημήτριος παρακαλέσας τὰ πλήϑη τοῖς olxs(ou 

λόγοις καὶ δωρεάς τε δώσειν κατὰ τὴν ἀξίαν καὶ τὰ 

λάφυρα συγχωρήσειν ἐπαγγειλάμενος ἐξέταξε τὴν δύνα- 
μὲν δὶς τὴν μάχην. 

82 Ἐπὶ μὲν οὖν τὸ λαιὸν κέρας ἔταξε, xo9" ὃ τὸν 

κίνδυνον αὐτὸς ἤμελλε ποιεῖσθαι, πρώτους μὲν τοὺς 

ΠΑ τεταγμένος F. γίνεσϑαι F. 8. αἰεὶ F. 4 μὴ del. 
Reiske. osqq. cf. Suid. s. v. 4Ζημήτριος. — S xol μεγέϑει F. 
9 ὅτε δὲ κεκοσμημένος ὅπλοις Q.] καὶ μᾶλλον ὅτε περιεβέβλητο 
ὅπήοες 8. F. 1b γενέσϑαι Ἐ. 9 πάντες WX. στρατευσά- 

Asror X. 26 ἐξόταξε libri; corr. edd. QA iussa X. 
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περὶ αὐτὸν ἱππεῖς ἐπιλέχτους διακοσίους, ἐν οἷς ἦσαν 

οἵ τε ἄλλοι φίλοι πάντες καὶ Πίθων ὃ συνεστρατευ- 
μένος μὲν ᾿4λεξάνδρῳ, συγκαϑιστάμενος δὲ ὑπ᾽ 'άντι- 
γόνου στρατηγὸς καὶ τῶν ὅλων μέτοχος. πρόταγμα δὲ 
τρεῖς εἴλας ἱππέων ἔταξεν καὶ πλαγιοφυλάκους τὰς 

ἴσας καὶ χωρὶς ἔξω τοῦ κέρατος ἀπολελυμένας τρεῖς 
Ταραντίνων, ὥστ᾽ εἶναι. τοὺς περὶ τὸ σῶμα τεταγμέ- 
vovg ἱππεῖς ξυστοφόρους μὲν πεντακοσίους, Ταραντί- 

νους δὲ ἑκατόν. ἑξῆς δ᾽ ἔταξε τῶν ἱππέων τοὺς κα- 8 

λουμένους μὲν ἑταίρους, ὄντας δὲ τὸν ἀριϑμὸν ὀκχτα- 
xoGíovg, μετὰ δὲ τούτους παντοδαποὺς ἱππεῖς οὐκ 

ἐλάττους τῶν χιλίων πεντακοσίων. πρὸ παντὸς δὲ 
τοῦ κέρατος ἔστησε τῶν ἐλεφάντων τριάκοντα καὶ τὰ 
διαστήματα αὐτῶν ἐπλήρωδε τοῖς ψιλικοῖς τάγμασιν, 

15 ὧν ἦσαν ἀκοντισταὶ μὲν καὶ τοξόται χίλιοι, σφενδονῆ- 

ται δὲ Πέρσαι πενταχόσιοι. τὸ μὲν οὖν εὐώνυμον 4 
κέρας οὕτω κατασκευάσας διενοεῖτο τούτῳ κρίνειν τὴν 
μάχην. ἐχομένην δ᾽ ἔστησε τὴν τῶν πεξῶν φάλαγγα, 
συνεστῶσαν ἐξ ἀνδρῶν μυρίων χιλίων᾽ τούτων δὲ ἦσαν 

0 Μακεδόνες μὲν δισχίλιοι, Δύκιοι δὲ καὶ Παμφύλιοι 

χίλιοι. μισϑοφόροι δ᾽ ὀχτακισχίλιοι. ἐπὶ δὲ τὸ δεξιὸν 
κέρας ἔταξε τοὺς λοιποὺς ἱππεῖς χιλίους πεντακοσίους, 

883v '4vügóvixog ἡγεῖτο. τούτῳ δ᾽ ἦν συντεταγμένον 
λοξὴν φυλάττειν τὴν στάσιν καὶ φυγομαχεῖν, καραδο- 

35 κοῦντα τὴν δι’ αὐτοῦ γινομένην κρίσιν. τοὺς δὲ λοι- 

ποὺς τῶν ἐλεφάντων τρεισκαίδεκα ἔστησε πρὸ τῆς τῶν 

σι 

to 

1 e 

1 αὑτὸν Dind. 8 συγκαϑεσταμένος Dind. — B πλαγιο- 
φυλάκους RX; πλαγιοφύλακας F; cf. XIX 28,8. 6 .ἀπολελειμ- 
μένας F, corr. 9. m. 17 τούτῳ] οὕτω τούτῳ F. κρίνεινὶ 
κρινεῖν X celi. κινεῖν; coniectura verum a&s&ecoNos exex SSNeNSXS.. 
19 συνιστῶσαν F. μ. καὶ χιλίων X. 99 &wegMaoU, Mv ΞΕ. 
96 δεκατροῖς F; τρισκαίδεκα Dind. 

Ὧν 
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πεξῶν φάλαγγος, μίξας sig và διαστήματα τῶν ψιλῶν 

τοὺς ἱκανούς. Ζημήτριος μὲν οὖν διεκόσμησε τὴν ἰδίαν 
δύναμιν τὸν τρόπον τοῦτον. 

883 Οἱ δὲ περὶ τὸν Πτολεμαῖον καὶ Σέλευκον τὸ μὲν 
πρῶτον ἔταξαν ἰσχυρὰν τὴν εὐώνυμον τάξιν, ἀγνοοῦν- ὁ 
τες τῶν ἐναντίων τὴν ἐπιβολήν᾽ μαϑόντες δὲ παρὰ 
τῶν κατασκόπων τὸ γεγονὸς ταχέως ἐξέταξαν τὴν δύνα- 
μὺν ὅπως τὸ δεξιὸν κέρας ἰσχὺν ἔχον xoci δύναμιν 
τὴν κρατίστην διαγωνίσηται πρὸς τοὺς μετὰ Ζ͵ημη- 
τρίου τεταγμένους ἐν τοῖς εὐωνύμοις μέρεσιν. ἔταξαν 10 

δὲ ἐπὶ τοῦ κέρατος τούτου τῶν ἱππέων τοὺς κρα- 

τίστους τρισχιλίους, ἐν οἷς καὶ αὐτοὶ διεγνώχεισαν 
2 ἀγωνίσασϑαι. προέταξαν δὲ τῆς στάσεως ταύτης 

τοὺς κομίξοντας χάρακα σεσιδηρωμένον καὶ δεδεμένον 
ἀλύσεσιν, ὃν παρεσκευάσαντο πρὸς τὴν τῶν ἐλεφάντων 15 
ἔφοδον" ταϑέντος γὰρ τούτου ῥῴδιον ἦν εἴργειν τὰ 

8 ϑηρία τῆς εἷς τοὔμπροσϑεν πορείας. προέταξαν δὲ 
τοῦ κέρατος τούτου καὶ τὰ ψιλικὰ τάγματα, παραγγεί- 

Aevtsg τοῖς τε ἀκοντισταῖς καὶ τοξόταις συνεχῶς κατα- 

τιτρώσχειν τὰ ϑηρία καὶ τοὺς ἐπ᾽ αὐτοῖς ἀναβεβηκότας. 30 
τοῦτον δὲ τὸν τρόπον ὀχυρωσάμενοι τὸ δεξιὸν κέρας 
καὶ τὴν ἄλλην δύναμιν ἐκτάξαντες ἐνδεχομένως ἐπῆγον 
τοῖς πολεμίοις μετὰ πολλῆς κραυγῆς. | 

Avvexayóvvov δὲ καὶ τῶν ἐναντίων τὸ μὲν πρῶ- 
τον ἐπ᾽ ἄκρων τῶν κεράτων ἱππομαχία συνέστη τῶν 530 

1 εἰς τὰ διαστήματα] εἷς τινα διαστ. libri; corr. Dind. 
4 ὁ δὲ Χ, 6 τὴν τῶν ἐναντίων ἐπιβολὴν F. 7), μετέταξαν 
Madv.I p.511. 8.8 ἔχον om. R, suppl. 1. m. [10 ὅταξε RX. 
11 τούτου τῶν ἱππέων] τοῦ τῶν ἱππέων codd.; corr. 2. m. in 
marg. cod. R. 129 διεγνώκεσαν Dind. 14 xol δεδεμένον 
om. F, suppl. 2. m. in marg. 16 ἁλύσεσιν F. 17 προέταξε F. 
18 παραγγείλας F. 19 τοῖς τοξόταις EF. 41 ὠχυρωμένοι F, 
σΩ Suprascr. 2. m. 
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προτεταγμένων ἱππέων, ἐν οἷς πολὺ προετέρουν οἱ 
περὶ τὸν Ζημήτριον. μετ᾽ ὀλίγον δὲ τῶν περὶ Πτο- 
λεμαῖον καὶ Σέλευκον περιιππευσάντων τὸ κέρας καὶ 
βιαιότερον ἐπενεχϑέντων ὀρϑαῖς ταῖς εἴλαις συνέστη 
καρτερὰ μάχη διὰ τὰς ἑκατέρων προθυμίας. κατὰ μὲν 
οὖν τὴν πρώτην ἔφοδον τοῖς ξυστοῖς ἀγωνισάμενοι 

τούτων T5 τὰ πλεῖστα συνέτριψαν καὶ τῶν ἀγωνιξο- 
μένων οὐκ ὀλίγους κατετραυμάτιδσαν᾽ κατὰ δὲ τὴν 
δευτέραν ἀναστροφὴν εἷς τὴν ἀπὸ τοῦ ξίφους μάχην 
ὥρμησαν καὶ συμπλεκόμενοι πολλοὺς ἀλλήλων ἀνήρουν, 
οἵ τε ἡγεμόνες αὐτοὶ πρὸ πάντων κινδυνεύοντες προ- 

ἐτρέποντο τοὺς ὑποτεταγμένους εὐρώστως ὑπομένειν 
τὸ δεινόν, οἵ τ᾽ ἐπὶ τῶν κεράτων ἱππεῖς, ἅπαντες ἐπι- 

λελεγμένον κατ᾽ ἀρετήν, ἡμιλλῶντο πρὸς ἀλλήλους, 
ϑεατὰς ἔχοντες τῆς ἀνδρείας τοὺς συναγωνιξομένους 

στρατηγούς. ἐπὶ πολὺν δὲ χρόνον τῆς ἱππομαχίας 84 
οὔσης ἐφαμίλλου τὰ ϑηρία διὰ τῶν ᾿Ινδῶν εἷς τὸν 
ἀγῶνα παρορμηϑέντα μέχρι μέν τινος προῆγεν κατα- 
πληχτικχῶς, ὡς οὐδενὸς ὑποστησομένου" ὡς δ᾽ ἐπὶ τὸν 

σεσιδηρωμένον χάρακα κατήντησε, τὸ μὲν πλῆϑος τῶν 
ἀκοντιστῶν καὶ τοξοτῶν συνεχῶς βαλλόντων κατ- 
δτίτρωσκε τὰ σώματα τῶν ἐλεφάντων καὶ τοὺς ἐπ᾽ 
αὐτοῖς ἀναβεβηκότας" βιαξομένων δὲ τῶν ᾿Ινδῶν καὶ 

κολαξόντων τὰ ϑηρία τινὰ μὲν αὐτῶν περιδπείροντο 
τῷ φιλοτεχνηϑέντι χάρακι καὶ ταῖς πληγαῖς καὶ πυκνό- 
τησι τῶν τιτρωσχόντων περιώδυνα γινόμενα ἐποίει 

1 ἐπροτέρουν Wess. 4 βίαιον F, corr. 9. m. ἐπανεχϑέν- 
τῶν F. ταῖς om. F. ἕἥλλαις RX ἴλαις F. 9 ἀναστροφὴν libri 
omnes (cf. Pol, X 28, 1); ἐπιστροφὴν edd. 10 πολλοὶ ἀλλήλους F. 
11. 19 προετρόψαντο τοὺς πολεμίους τοὺς ὑποτετυννάνοος Y 
94. 96 περιδοπείροντο.--- ἐποίει bri omnes. δὼ τὸς cU 
καὶ πυχνότητας P. 

4 

6 

* 
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3 ϑόρυβον. τὸ γὰρ γένος τοῦτο κατὰ μὲν τοὺς ὁμαλοὺς 884 

P» 

Θι 

καὶ μαλακοὺς τόπους ἀνυπόστατον παρέχεται κατὰ 

στόμα τὴν ῥώμην, ἐν δὲ τοῖς τραχέσι καὶ δυσβάτοις 
τελέως ἄπρακτον ἔχει τὴν ἀλκὴν διὰ τὴν τῶν ποδῶν 
μαλακότητα. διὸ καὶ τότε τῶν περὶ Πτολεμαῖον συν- 

ἑτῶς προεωραμένων τὸ μέλλον ἐκ τοῦ χάρακος ἕτῆς 

πήξεως ἄπρακτον ἐποίξι τὴν βίαν αὐτῶν. τέλος δὲ 
τῶν πλείστων ᾿Ινδῶν κατακοντισϑέντων ὑποχειρίους 
συνέβη γενέσϑαι πάντας τοὺς ἐλέφαντας. οὗ τελε- 
σϑέντος οἱ πολλοὶ τῶν περὶ τὸν Ζημήτριον ἱππέων 

καταπλαγέντες πρὸς φυγὴν ὥρμησαν᾽ αὐτὸς δὲ μετ᾽ 
ὀλίγων ἀπολειφϑεὶς καὶ δεόμενος ἑκάστου στῆναι καὶ 

. μὴ καταλιπεῖν αὐτόν, ὡς οὐδεὶς προσεἶχε, συναποχω- 
e 

«2 

ρεῖν ἠναγχκάξετο. μέχρι μὲν οὖν Γάξης οἱ πολλοὶ τῶν 
ἱππέων συνακολουϑοῦντες ὑπήχουον καὶ κατέστησαν 
eig τάξεις, ὥστε μηδένα ῥᾳδίως τολμᾶν προσάγειν τῶν 
εἰκῇ διωκόντων᾽ τὸ γὰρ πεδίον εὐρύχωρον ὃν καὶ 

μαλακὸν συνήργει τοῖς βουλομένοις ἐν τάξει ποιεῖσϑαι 
τὴν ἀποχώρησιν. συνείποντο δὲ καὶ πεζῶν οἱ βουλη- 

ϑέντες λιπεῖν τὰς τάξεις καὶ χωρὶς τῶν ὅπλων δια- 

σώξειν ἑαυτοὺς ἐλαφρούς. παραλλάσσοντος δὲ αὐτοῦ 
Γάξαν περὶ ἡλίου δύσιν ἀπολιπόντες τῶν ἱππέων τινὲς 

παρῆλθον sig τὴν πόλιν, ἐκκομίσαι βουλόμενοι τὰς 
ἀποσκευάς. ἀνοιχϑεισῶν οὖν τῶν πυλῶν καὶ πλήϑους 

ὑποξυγίων ἀϑροισϑέντος, ἔτι δ᾽ ἑκάστου πρώτου σπεύ- 
δοντος ἐξαγαγεῖν τὰ σκευοφόρα τοσοῦτον ϑόρυβον 

᾿ 1 ὁμαλεῖς F, corr. 2. m. 9 χατὰ στόμα] κατ᾽ αὐτοὺς E, 
corr. 2. m. in marg. 8 ῥώμη] ῤύμην Reiske. 6 ix] τὰ 
Hertl. III p. 84. "τῆς πήξεως om. ; verba haud dubie corrupta; 
fort. scribendum ἐκ τοῦ χάρακος ἡ πήρωσις (cf. Plat. legg. IX 13). 
7 £xoíovr Reiske. 14 μέχρις X. 1 συνακολουϑέντες X. 

17 τὸ ydo πεδέον εὐρύχωρον ὃν) τὸ γὰρ τοῦ χροίου εὐούμορον V. 

μι 0 
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γενέσθαι συνέβη περὶ τὰς πύλας ὥστε τῶν περὶ Ilvo- 
λεμαῖον ἐπιόντων μηδένα δύνασϑαι φϑάσαι συγκλεί- 
ὅαντα. διόπερ εἰσπεσόντων τῶν πολεμίων ἐντὸς τοῦ 
τείχους ἡ πόλις ὑποχείριος ἐγένετο τοῖς περὶ Πτολε- 
μαῖον. | | 

Τῆς δὲ μάχης τοιοῦτο τὸ τέλος λαβούσης Ζ]ημήτριος 85 
μὲν διέτεινεν sig ᾽άξωτον περὶ μέσας νύκτας, διελθὼν 
σταδίους ἑβδομήκοντα καὶ διακοσίους. ἐντεῦϑεν δὲ 

κήρυχα περὶ τῆς τῶν νεχρῶν ἀναιρέσεως ἐξέπεμψεν, 
i10 σπεύδων ἐκ παντὸς τρόπου τῆς ἐπιβαλλούσης κηδείας 

ἀξιῶσαι τοὺς τετελευτηκότας" ἐτύγχανον γὰρ οἱ πλεῖ- 9 
ὅτοι τῶν φίλων πεπτωχότες, ὧν ἦσαν ἐπιφανέστατοι 
Πίϑων vs ὃ μετέχων τῆς στρατηγίας ἐπ᾽ ἴσης αὐτῷ 
καὶ Βοιωτὸς πολὺν χρόνον συνεξζηκὼς ᾿Αντιγόνῳ τῷ 

πατρὶ καὶ μετεσχηκὼς παντὸς ἀπορρήτου" κατὰ δὲ τὴν 8 

παράταξιν ἔπεσον μὲν πλείους τῶν πεντακοσίων, ὧν 

ἦσαν οἱ πλείους ἱππεῖς τῶν ἐπιφανῶν ἀνδρῶν, ἑάλω- 
σαν δ᾽ ὑπὲρ ὀκτακισχιλίους. οἱ δὲ περὶ Πτολεμαῖον 
καὶ Σέλευκον δόντες τὴν ἀναίρεσιν τῶν νεχρῶν τήν 

30 τὸ ἁλοῦσαν βασιλικὴν ἀποσχευὴν καὶ τῶν αἰχμαλώτων 

ϑϑότοὺς περὶ τὴν αὐλὴν εἰωϑότας διατρίβειν χωρὶς λύτρων 

ἀπέστειλαν πρὸς Ζημήτριον᾽ οὐ γὰρ περὶ τούτων ἔφα- 
σαν διαφέρεσϑαι πρὸς ᾿Δντίγονον, ἀλλ᾽ ὅτι τοῦ πολέμου 
γενομένου κοινοῦ πρότερον μὲν πρὸς Περδίκκαν, ὕστε- 

86 ρον δὲ πρὸς Εὐμενῆ τὰ μέρη τῆς δορικτήτου χώρας 

1 

1 συνέβη γενέσϑαι F. 9 τὰς πύλας συγκλείσαντα F. 
6 τοιοῦτον τέλος F. 1 ὑπέτεινεν F. 10 ἐπὶ παντὸς τρόπου F. 
τὴν ἐπιβάλλουσαν κηδείαν F, corr. 2. m. [18 αὐτῷ om. R. 
14 Βοιωτὸς om. F, suppl. 2. m. in marg. Ἀντιγόνῳ τῷ πατρὶ 
om. RX. 16.17 τῶν πεντακοσίων — πλείους om. F, suppl. 2. m. 
omisso &rlic. τῶν. πεντακοσίων] πεντακισχιλίων Wess. sec. Pis&. 
Dem.5. 18 τοὺς ὀκτακισχ. F. Δ τοὺς sio τας, πετῶν wv NM. 
διατρίβειν F. 24 γιγνομένου RX. YleoüUxoy €... δὼ Soqveviewo *- 
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οὐκ ἀποδοίη τοῖς φίλοις καὶ συνθέμενος φιλίαν πρὸς 

αὐτὸν τοὐναντίον ἀφέλοιτο τὴν σατραπείαν τῆς Βα- 
βυλωνίας Σελεύκου παρὰ πάντα τὰ δίκαια. ὁ δὲ 
Πτολεμαῖος τοὺς μὲν ἁλόντας στρατιώτας ἀποστείλας 

εἷς «ἴγυπτον προσέταξεν ἐπὶ τὰς νομαρχίας διελεῖν, 

όαντας ἅπαντας μεγαλοπρεπῶς μετὰ τῆς δυνάμεως 

ἐπήει τῶν κατὰ Φοινίκην πόλεων τὰς μὲν πολιορκῶν, 
τὰς δὲ πειϑοῖ προσαγόμενος. Ζημήτριος δὲ δύναμιν 
οὐκ ἔχων ἀξιόχρεων πρὸς μὲν τὸν πατέρα βυβλιαφόρον 
ἀπέστειλεν, ἀξιῶν βοηϑεῖν τὴν ταχίστην' αὐτὸς δὲ 
παρελϑὼν εἷς Τρίπολιν τῆς Φοινίκης μετεπέμπετό τε 
τοὺς ἐκ Κιλικίας στρατιώτας καὶ τῶν ἄλλων ὅσοι 

παρεφύλαττον ἢ πόλεις ἢ φρούρια μακρὰν ἀφεστῶτα 

τῶν πολεμίων. | 
Πτολεμαῖος δὲ κρατῶν τῶν ὑπαίϑρων Σιδῶνα μὲν 

προσηγάγετο, τῆς δὲ Τύρου πλησίον στρατοπεδεύσας 

παρεκάλεσεν ᾿Ανδρόνικον τὸν φρούραρχον παραδοῦναι 

τὴν πόλιν καὶ δωρεάς τε καὶ τιμὰς ἁδρὰς ἐπηγγείλατο 
δοῦναι. ὃ δὲ φήσας μηδενὶ τρόπῳ προδώσειν τὴν 
δεδομένην ὑπ᾽ ᾿ἀντιγόνου καὶ Ζημητρίου πίστιν, ἐλοι- 
δόρησε φορτικῶς τὸν Πτολεμαῖον. ὕστερον δὲ στα- 
σιασάντων τῶν στρατιωτῶν ἐκπεσὼν ἐκ Τύρου καὶ 
γενόμενος ὑποχείριος προσεδόκα μὲν τιμωρίας τεύξε- 

1.9 συνθέμενος φιλίαν] συνθέμενος πάλιν RX συνϑέμενος 
(om. πάλεν F); corr. Hertl. ΠῚ p. 84 (of. 89, 1); πρὸς αὐτὸν] 
πρὸς αὐτὰ F, corr. 2. m.; ἀφέλοιτο] διαφέλοιτο F; ... τοῖς φίλοις 
καὶ cvvOsuévoig πάλαι πρὸς αὐτόν, τοὐναντίον δὲ ἀφέλοιτο 
Madv. I p. 511. 6 νομαρχίας] ναυαρχίας codd.; corr. Wess. 
(cf. Droysen II 2 p. 472.1; Niese I p. 297 a. 5). 8 ἐπήῆει τὴν 
κατὰ Φοινίκην τῶν πόλεων F. 10 βιβλιοφόρον F. 12 τε 

om. F. 16 Σι,δόνα F. 90 δοῦναι del Madv. I p. 1765. 
πωρασδώσε,» ἢ σροδώσειν X. 94 τεὐξασϑαι Y. 

τ" 0 
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σϑαι διά τε τὴν γενομένην λοιδορίαν καὶ διὰ τὸ μὴ 
βεβουλῆσϑαι τὴν Τύρον παραδοῦναι' οὐ μὴν ὅ γε 
Πτολεμαῖος ἐμνησιχάχησεν, ἀλλὰ τοὐναντίον δοὺς 

δωρεὰς εἶχε περὶ αὑτόν, ἕνα τῶν φίλων ποιησάμενος 
καὶ προάγων ἐντίμως. ἦν γὰρ ὃ δυνάστης οὗτος καϑ᾽ s 
ὑπερβολὴν ἐπιεικὴς καὶ συγγνωμονικός, ἔτι δ᾽ εὐεργετι- 
κός. ὅπερ καὶ μάλιστ᾽ αὐτὸν ηὔξησε καὶ πολλοὺς 
ἐποίησεν ἐπιϑυμεῖν κοινωνῆσαι τῆς φιλίας. καὶ γὰρ 4 
τὸν Σέλευκον ἐκ τῆς Βαβυλωνίας ἐκπεσόντα φιλοτί- 

pog ὑπεδέξατο καὶ κοινὴν παρείχετο τούτῳ vs καὶ τοῖς 
ἄλλοις φίλοις τὴν περὶ αὐτὸν εὐδαιμονίαν. διὸ καὶ ὅ 
τότε παρακαλοῦντος αὐτὸν Σελεύκου δοῦναι στρατιώ- 

τὰς τοὺς ἀναβησομένους sig Βαβυλῶνα προϑύμως ὧμο- 

λόγηδε καὶ προδεπηγγείλατο πάντα συμπράξειν μέχρι 
16 ἀνακτήσαιτο τὴν προὐπάρχουσαν σατραπείαν. καὶ τὰ 

μὲν κατὰ τὴν ᾿Ασίαν ἐν τούτοις ἦν. 
88: Κατὰ δὲ τὴν Εὐρώπην ὙΤελεσφόρος μὲν ὁ i4v-81 

τιγόνου ναύαρχος διατρίβων περὶ Κόρινϑον, ἐπειδὴ 
Πτολεμαῖον ἑώρα μᾶλλον ἑαυτοῦ προαγόμενον καὶ τῶν 

0 χατὰ τὴν “Ελλάδα πραγμάτων πιστευόμενον ἁπάντων, 
ἐγκαλέσας ᾿Αντιγόνῳ περὶ τούτων τὰς μὲν ναῦς ἃς 
εἶχεν ἀπέδοτο, τῶν δὲ στρατιωτῶν τοὺς βουλομένους 
κοινωνεῖν τῆς προαιρέδεως ἀναλαβὼν ἴδια πράγματα 
συνίστατο. παρελϑὼν γὰρ εἰς Ἦλιν ὡς ἔτι φυλάττων 2 

35 τὴν πρὸς ᾿Αἀντίγονον φιλίαν, τὴν ἀκρόπολιν ἐνετείχιδε 
καὶ τὴν πόλιν κατεδουλώσατο. ἐσύλησεν δὲ καὶ τὸ 

οι 

1 Θ 

4 δωρεὰς οὺὃς εἶχε F. αὐτὸν FX. 6 εὐεργετηκὼς Εἰ, corr. 
2. m. 7 αὐτὸν ἠξίωσε μειζόνων ηὔξησέ τε F. 1Π] αὐτὸν 
libri; αὑτὸν edd. 18 τοὺς ἀναβησομένους (us9" ἑαυτοῦ» Reiske. 
14 μέχρις F. 16 ἀνακτήσεται RX; cf. Blass. N. Gr. p. 228. 
προυπάρχουσαφ! ὁπάρχουσαν F. 90 ἅπαντα RX. — 28, ἀπλδοτολ 
ἀπέδωκε F. 4 Ηλείαν F. 90 τὴν ἀκοόπολανλ τὰν Sev. ὌΞΟΣ 
Ἡοτί], ΠΙΡ. 84. 986 τὴν πόλιν ---δὲ καὶ οτα. V, voy. V τὸ SR EE 
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ἱερὸν τὸ κατὰ τὴν Ὀλυμπίαν καὶ συναγαγὼν ἀργυρίου 
πλείω τῶν πεντήκοντα ταλάντων ξένους ἐμισϑοῦτο. 

8 Τελεσφόρος μὲν οὖν ξηλοτυπήσας τὴν προαγωγὴν Πτο- 

λεμαίου τοῦτον τὸν τρόπον ἐγένετο προδότης τῆς πρὸς 
᾿Αντίγονον φιλίας. Πτολεμαῖος δ᾽ ὃ ᾿Δντιγόνου στρα- 
τηγὸς ἦν μὲν τεταγμένος ἐπὶ τῶν κατὰ τὴν Ἑλλάδα 
πραγμάτων, πυϑόμενος δὲ τὴν ἀπόστασιν τὴν Τελεσφό- 

ρου καὶ τὴν κατάληψιν τῆς Ἠλείων πόλεως, ἔτι δὲ 
τὴν σύλησιν τῶν κατὰ τὴν Ὀλυμπίαν χρημάτων παρ- 

ῆλϑεν sig Πελοπόννηδον μετὰ δυνάμεως. καταντήσας 

δ᾽ sic Ἦλιν καὶ τὴν ἐντετειχισμένην ἀκρόπολιν κατα- 
δκάψας τήν τε ἐλευϑερίαν ἀπέδωκε τοῖς ᾿Ηλείοις καὶ 

" τὰ χρήματα ἀποκατέστησεν τῷ ϑεῶ. μετὰ δὲ ταῦτα τὸν 
Τελεσφόρον πείσας παρέλαβεν τὴν Κυλλήνην, φρου- 

ρουμένην ὑπ᾽ αὐτοῦ, καὶ τοῖς ᾿Ηλείοις ἀποκατέστησεν. 
88 ἋἍμα δὲ τούτοις πρασσομένοις ᾿Ηπειρῶται τελευτή- 

σαντος Αἰακίδου τοῦ βασιλέως αὐτῶν ᾿Αλκέτᾳ τὴν 
βασιλείαν παρέδωκαν, ὃς ἦν πεφυγαδευμένος μὲν ὑπὸ 
᾿Δρύμβου τοῦ πατρός, ἀλλοτρίως δὲ διακείμενος πρὸς 

2 Κάσανδρον. διὸ καὶ Δυκίσκος ὃ τεταγμένος ἐπὶ τῆς 

᾿ἀκαρνανίας στρατηγὸς ὑπὸ Κασάνδρου παρῆλϑε μετὰ 
δυνάμεως εἷς τὴν ᾿Ἤπειρον, ἐλπίδας ἔχων ῥαδίως τὸν 
᾿Αλκέταν ἀποστήσειν τῆς ἀρχῆς ἀσυντάχτων ἔτι τῶν 

8 κατὰ τὴν βασιλείαν ὄντων. καταστρατοπεδεύσαντος δ᾽ 
αὐτοῦ περὶ Κασσωπίαν πόλιν ᾿Ζ4λκέτας τοὺς μὲν υἱοὺς 

1. 9 ἀργύριον πλείω ταλάντων »'X. 8ᾷἅ τὴν τοῦ IIv. προ- 
αγωγὴν F. 7 τὴν T.] τοῦ T. F. 11 Ηλείαν F. 14 πείσας 
τὸν T. F. 16 πραττομ. F. 19 ᾿ἀρύμβου] ᾿ἀρρυβίλου RX 
"AorfhjAov ἘΠ; corr. Palm. (cf. XVI 72, 1); de re cf. Paus. I 11,5 
ubi 4ejffl«c; ᾿Αρύβας Plut. Pyrrh. 1. πρὸς Κάσανδρον] ὑπὸ 
Κασσάνδρου F, corr. 2. m. 20 ὁ τεταγμένος om. RX.— 294 κατὰ 
z7» δασεεέαΨ]) κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς βασιλείας X. — 25 Κασωπίαν 
4; cf: Mueller ad Ptol. III 12, 6. ᾿Αλκέτας om. Y , woyrescr. 2. m, 
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᾿4λέξανδρον καὶ Ἰεῦκρον ἀπέστειλεν ἐπὶ τὰς πόλεις, 
διακελευσάμενος στρατολογεῖν ὡς πλείστους. αὐτὸς δὲ 
μεϑ᾽ ἧς εἶχε δυνάμεως ἀναξεύξας. ἐπειδὴ πλησίον ἐγέ- 

vero τῶν πολεμίων, ἀνέμενε τὴν τῶν υἱῶν παρουσίαν. 

τῶν δὲ περὶ Δυκίδσκον ἐπικειμένων καὶ πολὺ τοῖς πλή- 4 
ϑεσιν ὑπερεχόντων οἱ μὲν ᾿Ηπειρῶται καταπλαγέντες 
προσεχώρησαν τοῖς πολεμίοις, Ó δ᾽ ᾿Δλκέτας καταλειφ- 
ϑεὶς κατέφυγεν sig Εὐρυμενὰς πόλιν ᾿Ηπειρωτικήν. 
ἐνταῦϑα δ᾽ αὐτοῦ πολιορχουμένου παρεγενήϑησαν ol 5 
περὶ τὸν ᾿4λέξανδρον βοήϑειαν φέροντες τῷ πατρί. 
γενομένης οὖν μάχης ἰσχυρᾶς ἀνῃρέϑησαν πολλοὶ τῶν 
στρατιωτῶν, ἐν οἷς ἦσαν ἄλλοι τέ τινες τῶν (ἀξιολό- 
yov» ἀνδρῶν καὶ Μίκυϑος ὃ στρατηγὸς καὶ Δύσανδρος 
᾿4ϑηναῖος ὃ κατασταϑεὶς ἐπὶ τῆς Δευκάδος ὑπὸ Κα- 
σάνδρου. μετὰ δὲ ταῦτα Ζιεινίου βοηϑήσαντος τοῖς 6 

ἐλαττουμένοις ἐγένετο δευτέρα μάχη, xo9' ἣν οἱ μὲν 
περὶ ᾿Α4λέξανδρον καὶ Τεῦκρον ἡττηϑέντες ἔφυγον εἴς 

881τι χωρίον ἐρυμνὸν μετὰ τοῦ πατρός, ὁ δὲ Δυκίόσχος 
Εὐρυμενὰς ἐχπολιορχήσας καὶ διαρπάσας κατέσκαψε: 

:0 καϑ᾿ ὃν δὴ χρόνον Κάσανδρος ἀκηκοὼς μὲν τὴν τῶν 89 
ἰδίων ἧτταν, ἀγνοῶν δὲ τὸ μετὰ ταῦτα γεγονὸς εὐτύ- 
χημα κατὰ σπουδὴν ἧκεν εἷς τὴν ᾿Ἤπειρον βοηϑήσων 
τοῖς περὶ Δυκίδκον. καταλαβὼν δ᾽ αὐτοὺς ἐπὶ τοῦ 

προτερήματος γεγονότας πρὸς μὲν ᾿Δ4λκέταν διαλυσά- 
86 μᾶνος φιλίαν συνέϑετο, τῆς δὲ δυνάμεως μέρος ἀνα- 

1 Θ 

1 οι 

8 Εὐρυμενὰς] ignotae nisi forte cogitandum est de Thessa- 
lica urbe (St. B. s. v.; Liv. XXXIX 26, 3); cf. Droysen II 2 p. 3883. 1; 
Niese I p.291 2.6. 10 φέροντες] ἔχοντες RX.— 12 τῶν (ἀξιολό- 
yov» ἀνδρῶν scr. (cf. XIX 47,4); {ἐπιφανῶν add. Dind.; τῶν 
ἁδρῶν scribi voluit Madv.I p.180 (cf. 185,4). — 18 Mies S. 
corr. 3. τὰ. ὁ στρατηγὸς] ὁ Στράτιος Max. VN. — 2S ware Rm 
δὲ ἐπὶ τοῦ προτερήματος αὐτοὺς γεγονότας V. δ We S c 



eo» 

140 Diodor. XIX 89. 90. 

λαβὼν ἀνέξευξεν sig τὸν ᾿Δ4δρίαν, πολιορκήσων ᾿4πολ- 

λωνιάτας,. ὅτι τὴν φρουρὰν ἐχβαλόντες τὴν αὐτοῦ 

προσέϑεντο τοῖς ᾿Ιλλυριοῖς. οὐ μὴν οἵ ys ἐν τῇ πόλει 
κατεπλάγησαν, ἀλλὰ βοήϑειαν μεταπεμψάμενοι παρὰ 
τῶν ἄλλων συμμάχων πρὸ τῶν τειχῶν παρετάξαντο. 
γενομένης δὲ καρτερᾶς μάχης ἐπὶ πολὺν χρόνον οἱ μὲν 
᾿4πολλωνιᾶται τοῖς πλήϑεσιν ὑπερέχοντες τοὺς ἀντι- 

τεταγμένους φυγεῖν ἠνάγκασαν, ὃ δὲ Κάσανδρος πολ- 

λοὺς στρατιώτας ἀποβαλὼν καὶ δύναμιν μὲν οὐκ ἔχων 

περὶ αὑτὸν ἀξιόχρεω, τὴν δὲ χειμερινὴν ὥραν ϑεωρῶν 
ἐπανῆλθεν εἷς Μακεδονίαν. τούτου δὲ χωρισϑέντος 
“ευκάδιον προσλαβόμενον βοήϑειαν παρὰ Κορχυραίων 

ἐξέβαλον τὴν φρουρὰν τοῦ Κασάνδρου. οἱ δ᾽ 'Hza- 
ρῶται χρόνον μέν τινα διέμενον ὑπ᾽ AAxérov βασιλευό- 
μενοι, χρωμένου δ᾽ αὐτοῦ χαλεπῴτερον τοῖς πλήϑεσιν 
αὐτόν τὸ κατέσφαξαν καὶ δύο τῶν υἱῶν παῖδας ὄντας 

τὴν ἡλικίαν ᾿Ησιονέα καὶ Νίσον. 
90 ΚΚΚατὰ δὲ τὴν ᾿Ασίαν Σέλδυκος μετὰ τὴν γενομένην 

ἧτταν Ζημητρίῳ περὶ Γάξαν τῆς Συρίας ἀναλᾳβὼν 

παρὰ Πτολεμαίου πεζοὺς μὲν οὐ πλείους τῶν ὀκτα- 

κοσίων, ἱππεῖς δὲ περὶ διακοσίους ἀνέξευξεν ἐπὶ Βαβυ- 

λῶνος, ἐπὶ τοσοῦτον μεμετεωρισμένος ταῖς ἐλπίσιν ὥστ᾽ 

εἶ καὶ μηδεμίαν εἶχε δύναμιν τὸ παράπαν, μετὰ τῶν 
φίλων καὶ τῶν ἰδίων παίδων τὴν sig τοὺς ἄνω τόπους 

2 αὑτοῦ Dind.cf. XIX 18,1. 4 παρά ys F. 7 ̓ 4πολλωνιάται RX. 
10 αὐτὸν RX. ἀξιόχρεων F. 12 Κερκυραίων F. 18 Ἤπει- 
ρῶται] ὑπηρέται F. 17 ᾿Ησιονέαν F; eandem nominis formam 
omnes exhibent codices IV 69 (cf. Strab. XIII 4, 8); ᾿Ηϊονέα 
ubique Dind. Νίσον RX Nícov suprascr. jj F. de re cf. Paus. 
I 11, 5. 19 Δημητρίου F. — 20.91 πεζοὺς χιλίους καὶ τρια- 
κοσίους ἱππέας App. Syr. 54. 25 μετεωρισμόένος F, corr. 2. m. 
£2 Zr (suprascr. ot) F. μετ᾽ αὐτῶν τῶν φίλων F. 99. 98 aut 
dove κῶν u. Éyov 0. scribendum censet Wer, ΠῚ v. 85 aut ἂν 

D0st ποδω»ν» addendum. 

ru 0 

με 
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ἀνάβασιν ποιξῖσϑαι' ὑπελάμβανε γὰρ τοὺς μὲν Bafv-. 

λωνίους διὰ τὴν προὐπάρχουσαν εὔνοιαν ἑτοίμως αὐτῷ 

προσϑήσεσϑαι, τοὺς δὲ περὶ ᾿Αντίγονον μετὰ τῆς δυνά- 
μεῶς μακρὰν ἀπεσπασμένους παραδεδωκέναι καιρὸν 

οἰκεῖον ταῖς ἰδίαις ἐπιβολαῖς. τοιαύτης δ᾽ οὔσης τῆς 2 

περὶ αὐτὸν ὁρμῆς οἱ συνόντες φίλοι ϑεωροῦντες ὅτι 

μετ᾽ αὐτῶν μέν εἶσι παντελῶς ὀλίγοι συστρατεύοντες, 
τοῖς δὲ πολεμίοις ἐφ᾽ οὖς προάγουσι καὶ δυνάμεις ᾿ 
ὑπάρχουσιν ἕτοιμοι μεγάλαι καὶ χορηγίαν λαμπραὶ καὶ 

10 συμμάχων πλῆϑος, οὐ μετρίως ἠθύμουν. οἣς δρῶν 8 

καταπεπληγμένους ὃ Σέλευκος παρεκάλει, διδάσκων ὅτι 
τοὺς ᾿4λεξάνδρῳ συνεδτρατευχότας καὶ δι᾽ ἀρετὴν ὑπ᾽ 
éxs(vov προηγμένους προσήκει μὴ πάντως δυνάμει καὶ 
χρήμασι πεποιϑότας ἀντέχεσϑανι πραγμάτων, ἀλλ᾽ ἐμ- 
πειρίᾳ καὶ συνέσει, δι’ ὧν κἀκεῖνος τὰ μεγάλα καὶ 
παρὰ πᾶσι ϑαυμαξόμενα κατειργάσατο. πιστεύειν δὲ 

δεῖν καὶ ταῖς τῶν ϑεῶν προρρήδεσι τὸ τέλος ἔσεσϑαι 
τῆς στρατείας ἄξιον τῆς ἐπιβολῆς᾽ ἐν μὲν γὰρ Βραγ- 4 

χίδαις αὐτοῦ χρηστηριαξομένου τὸν ϑεὸν προσαγορεῦσαι 

ὁραΣέλευκον βασιλέα, τὸν δὲ ᾿4λέξανδρον καϑ᾽ ὕπνον ἐπι- 
στάντα φανερῶς διασημᾶναι περὶ τῆς ἐσομένης ἡγε- 

μονίας, ἧς δεῖ τυχεῖν αὐτὸν προϊόντος τοῦ χρόνου. 

πρὸς δὲ τούτοις ἀπεφαίνετο διότι πάντα γίνεται τὰ 5 

καλὰ καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις ϑαυμαξόμενα διὰ πόνων καὶ 

35 κινδύνων. ἐπολιτεύετο δὲ καὶ πρὸς τοὺς συστρατεύον- 

τας καὶ κατεσχεύαξεν αὑτὸν ἴσον ἅπασιν, ὥσϑ᾽ ἕκαστον 

αἰδεῖσθαι καὶ τὸ παράβολον τῆς τόλμης ἑκουσίως ὑπο- 

Q 

1 οι 

|. 8 μετὰ Óvvdusog F. 4 ὅτι μετ᾽ αὑτῶν εἰσιν ὀλίγοι φίλοι 
c. F. 9 ἑτοῖμαι F. 14 τῶν πραγμ. F. 1€ δεῖ V. NS «τοῦς 
τιᾶς F. Βραγχίδος F. — 19 προαγορεῦσον V (ors. τον ES ER. 
App. Syr. 56. 21 διασημῆναι Y. 99 τοὺς οτὰ .Ἃ.. QS ολυτὸν . 
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91 μένειν. ἐπεὶ δὲ προάγων κατήντησεν εἷς Μεσδοποτα- 

μίαν, τῶν ἐν Κάραις κατῳκισμένων Μακεδόνων o)g 

μὲν ἔπεισεν, οὺς δ᾽ ἐβιάσατο συστρατεύειν αὐτῷ. ὡς 
δ᾽ sic τὴν Βαβυλωνίαν ἐνέβαλεν, οἱ πλείους τῶν ἐγ- 

χωρίων ἀπήντων καὶ προστιυϑέμενοι πᾶν ἔφασαν αὐτῷ 
2 τὸ δοκοῦν συμπράξειν᾽ τετραετῇ γὰρ χρόνον γεγονὼς 

σατράπης τῆς χώρας ταύτης πᾶσι προδενήνεκτο καλῶς, 

᾿ ἐχχαλούμενος τὴν εὔνοιαν τοῦ πλήϑους καὶ πόρρωϑεν 

προπαρασχευαξόμενος τοὺς συμπράξοντας, ἐὰν αὐτῷ 
8 δοϑῇ καιρὸς ἀμφισβητεῖν ἡγεμονίας. προδεχώρηδε δ᾽ 

αὐτῷ καὶ Πολύαρχος, τεταγμένος ἐπί τινος διοικήσεως, 

μετὰ στρατιωτῶν πλειόνων ἢ χιλίων. οἱ δὲ διαφυλάτ- 

τοντες τὴν πρὸς ᾿Αντίγονον φιλίαν, ὁρῶντες ἀκατά- 
Oystov οὖσαν τὴν τοῦ πλήϑους ὁρμήν, συνέφευγον 

4 εἷς τὴν ἄχραν, ἧς φύλαξ ἀπεδέδεικτο Ζίφιλος. ὁ δὲ 
Σέλευκος συστησάμενος πολιορχίαν καὶ κατὰ κράτος 
ἑλὼν τὴν ἄκραν ἐκομίσατο τὰ φυλαττόμενα σώματα 
τῶν φίλων καὶ τῶν παίδων, ὅσοι παρεδόϑησαν εἷς 

φυλακὴν παρ᾽ ᾿Αντιγόνου μετὰ τὴν ἐκ Βαβυλῶνος sig 
5 «ἴγυπτον ἀποχώρησιν. ἀπὸ δὲ τούτων γενόμενος στρα- 
τιώτας συνήγαγεν καὶ συναγοράδας ἵππους ἀνεδίδου 

τοῖς δυναμένοις χρᾶσϑαι. πᾶσι δὲ φιλανθρώπως ὃμι- 

λῶν καὶ καϑιστὰς slg ἀγαϑὰς ἐλπίδας ἑτοίμους εἶχε καὶ 

προϑύμους ἐν πάδῃ περιστάσει τοὺς συγκινδυνεύοντας. 

Σέλευκος μὲν οὖν τοῦτον τὸν τρόπον ἀνεκτήσατο τὴν 
Βαβυλωνίαν. 

2 Κάραις libri (cf. XVII 110, 8; XIX 12, 1); Κάρραις Wess. 
4 ἐνέβαλον RX. 5.6 τὸ δοκοῦν αὐτῷ F. 6 τετραετῇ] ἐννεαετῇ 
Reiske; ἑξαετῇ vel πενταετῇ Unger Philol. XXXVII p. 527 8q.; 
"t cf. Reuss ibid. XXXIX p. 104. 4 προσανήνεγκετο E. 
9 αὐτῷ edd. 10 δώσῃ F. 12 πλειόνων] πλέον F. 14 συν»- 
ἔφυγον F. 18 τῶν παίδων καὶ τῶν φίνων V. 928 γοῆσϑαι F. 

σὸν τρόπον τοῦτον Ἐ΄ 

,γκὶ 
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Νικάνορος δὲ τοῦ περὶ Μηδίαν στρατηγοῦ συν- 92 

ἀγαγόντος ἐπ᾽ αὐτὸν ἔκ τὸ Μηδίας καὶ Περσίδος καὶ 
τῶν σύνεγγυς τόπων στρατιώτας πεζοὺς μὲν πλείους 

τῶν μυρίων, ἱππεῖς δὲ περὶ ἑπτακισχιλίους ὥρμησεν 

6 κατὰ σπουδὴν ἀπαντήσων τοῖς πολεμίοις. εἶχε δὲ τοὺς 2 

σύμπαντας πεζοὺς μὲν πλείους τῶν τρισχιλίων, ἱππεῖς 

δὲ τετρακοσίους. διαβὰς δὲ τὸν Τίγριν ποταμὸν καὶ 

πυνϑανόμενος ὀλίγων ἡμερῶν ὁδὸν ἀπέχειν τοὺς πολε- 
μίους, ἔχρυψε τοὺς στρατιώτας ἐν τοῖς πλησίον ἕλεσι, 

10 διανοούμενος ἀπροσδόχητον ποιήσασϑαι τὴν ἐπίϑεσιν. 

ὁ δὲ Νικάνωρ ἐπειδὴ παραγενηϑεὶς ἐπὶ τὸν Τίγριν 8 
ποταμὸν οὐχ ηὕριδσχε. τοὺς πολεμίους, κατεστρατοπέ- 

δευόε πρός τινι βασιλικῷ σταϑμῷ., νομίζων αὐτοὺς 

πεφευγέναι μακρότερον. ἐπιγενομένης δὲ νυκτὸς καὶ 
15 τῶν περὶ Νικάνορα καταπεφρονηκότως καὶ ῥᾳθύμως 

ἐχόντων τὰ περὶ τὰς φυλακὰς ἐπιπεσὼν ὃ Σέλευκος 
389ügpvo πολλὴν ταραχὴν καὶ κατάπληξιν κατεσκχεύασε" 

συναψάντων γὰρ μάχην τῶν Περσῶν συνέβη τόν τε 4 
σατράπην αὐτῶν Εὔαγρον πεσεῖν καί τινας τῶν ἄλλων 

0 ἡγεμόνων. οὗ συμβάντος οἱ πλείους τῶν στρατιωτῶν 

τὰ μὲν τὸν κίνδυνον καταπεπληγμένοι, τὰ δὲ προσ- 

κόπτοντες τοῖς ὑπ᾽ ᾿Αντιγόνου πραττομένοις μετεβά- 
Aovro πρὸς Σέλευκον. ὃ δὲ Νικάνωρ μετ᾽ ὀλίγων 5 

ἀπολειφϑεὶς καὶ δεδιὼς μὴ παραδοϑῇ τοῖς πολεμίοις, 
46 ἔφυγε μετὰ τῶν φίλων διὰ τῆς ἐρήμου. Σέλευκος δὲ 

δυνάμεως ἁδρᾶς κυριεύσας καὶ φιλανϑρώπως πᾶσι 
προσφερόμενος ῥᾳδίως προδηγάγετο τήν τε Σουσιανὴν 

1 Μηδείαν F. — 4 τῶν om. F. ἱππέας F. [Ἷὧ ποιήσε- 
σϑαι EF. 16 καταπεφρονηκότων libri; corr. Steph. (cf. XIX 
98, 2; 965, 5D). 17 παρεσκεύασε F, corr. 9.953. 19 ὡς VssS* 
(XIX 46,2) cogitat Niese l.l p. 999 ἃ. ἃ. à πουττονλνονςις 
προσταττομένοις RX προστεταγμένοις Y. eorr. οδὰ. (eRSCERS ΝΥ 
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καὶ Μηδίαν καί τινας τῶν σύνεγγυς τόπων" περί vs 

τῶν διῳκημένων ἔγραψε πρὸς Πτολεμαῖον καὶ τοὺς 
ἄλλους φίλους, ἔχων ἤδη βασιλικὸν ἀνάστημα καὶ 
δόξαν ἀξίαν ἡγεμονίας. 

"Auc δὲ τούτοις πραττομένοις Πτολεμαῖος μὲν 

διέτριβε περὶ Κοίλην Συρίαν, νενικηκὼς ΖΙημήτριον 

τὸν ᾿Αἀντιγόνου παρατάξει μεγάλῃ. ὃν πυνϑανόμενος 
ἐκ Κιλικίας ἀνεστραφέναι καὶ στρατοπεδεύειν περὶ τὴν 
ἄνω Συρίαν, προεχειρίσατο τῶν περὶ αὑτὸν φίλων 

Κίλλην τὸν ΜΜακεδόνα' τούτῳ δὲ δοὺς δύναμιν ἱκανὴν 

προσέταξεν ἐκδιῶξαι τὸν Ζημήτριον τὸ παράπαν ἐκ 
τῆς Συρίας ἢ περικαταλαβόντα συντρῖψαι. τούτου δ᾽ 
ὄντος κατὰ πορείαν ΖΙημήτοιος διὰ τῶν σκοπῶν ἀκού- 
ὅας τὸν Κίλλην στρατοπεδεύειν καταπεφρονηκότως 
περὶ Μυοῦντα, τὴν μὲν ἀποσκευὴν ἀπέλιπε, τοὺς δὲ 
στρατιώτας εὐξώνους παραλαβὼν νυκτὸς πορείαν σύν- 

vopov ἐποιήσατο, προσπεσὼν δὲ τοῖς πολεμίοις ἑωϑινῆς 

φυλακῆς ἄφνω τῆς τε δυνάμεως ἄνευ μάχης ἐκυρίξυσεν 
καὶ αὐτὸν τὸν στρατηγὸν ἐξώγρησε. τηλικούτου δ᾽ 
εὐτυχήματος γεγενημένου τὴν ἧτταν ἀναμαχήσασϑαι 

διειλήφει. οὐ μὴν ἀλλὰ τὸν Πτολεμαῖον ὑπολαμβάνων 
ἥξειν ἐπ᾽ αὐτὸν μετὰ πάσης τῆς δυνάμεως, ἐστρατο- 
πέδευσε προβλήματα τῆς παρεμβολῆς ποιησάμενος ἕλη 

καὶ λίμνας. ἔγραψε δὲ καὶ πρὸς τὸν πατέρα περὶ τοῦ 
γενομένου κατορϑώματος, [καὶ] παρακαλῶν αὐτὸν 1 

6 περὶ τὴν K. X. F. 8. ἀνεστραφέναι codd. 9 αὐτὸν F. 
10 δύναμιν τὴν ἱκανὴν F. 1 περὶ Μυοῦντα] urbs ignota; cf. 
Droysen 112 p. 62 ἃ. 8. παρασκευὴν RXF (corr. 3. m). 16 ma- 
lim ἀναλαβὼν. νυκτὸς πορείαν] νυκτοπορίαν Dind. σύντονον 
Dind. 9 καὶ αὐτὸν τὸν Κίλλην ἐξώγρησε τὸν στρατηγὸν F. 
20 γενομένου F. ἀναμαχήσασϑαι) ἀναμηχανᾶσϑαι F, corr. 2. m. 
21 δεσεψφεε libri (cf. Madv. Ὁ. 611): διενήφϑη edd. — 26 [καὶ] 
del, Dind, 
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δύναμιν ἀποστεῖλαι τὴν vay(Ovqv ἢ καὶ αὐτὸν παρα- 

βαλεῖν sig τὴν Συρίαν. ὃ δ᾽ ᾿Αντίγονος ἐτύγχανε μὲν 4 
ὧν ἐν Κελαιναῖς τῆς Φρυγίας, κομισάμενος δὲ τὴν 

ἐπιστολὴν ἐχάρη διαφερόντως ἐπὶ τῷ δοκεῖν τὸν υἱὸν 
5 νέον ὄντα κατωρϑοωκέναι δι’ αὑτοῦ καὶ φαίνεσϑαι βα- 
σιλείας ἄξιον. αὐτὸς ὃὲ τὴν δύναμιν ἀναλαβὼν ἀν- 

ἐξευξεν ἐκ τῆς Φρυγίας καὶ τὸν Ταῦρον ὑπερβαλὼν 
ὀλίγαις ἡμέραις συνέμιξε τοῖς περὶ τὸν ΖΙημήτριον. 
Πτολεμαῖος δὲ πυϑόμενος τὴν ᾿Αντιγόνου παρουσίαν 5 

10 καὺ συναγαγὼν τοὺς ἡγεμόνας καὶ φίλους ἐβουλεύετο 

πότερον συμφέρει μένειν xol ἀγωνίξεσϑαι περὶ τῶν 
ὅλων κατὰ Συρίαν ἢ προάγειν εἷς Αἴγυπτον καὶ πολε-. 

μεῖν ἐκεῖϑεν, κωϑάπερ καὶ πρότερον Περδίκκᾳ. πάντες 6 
οὖν συνεβούλευον μὴ διακινδυνεύειν πρὸς δύναμιν 

16 πολλαπλασίονα καὶ ϑηρίων πλῆϑος, ἔτι δὲ στρατηγὸν 
8590 ἀήττητον" εὐχερέστερον γὰρ πολλῷ διαγωνιεῖσϑαι κατὰ 

τὴν «Αἴγυπτον, ταῖς τε χορηγίαις ὑπερέχοντα καὶ τόπων 
ὀχυρότητι πιστεύοντα. διὸ καὶ κρίνας ἐκλιπεῖν τὴν 
Συρίαν κατέσκαψε τὰς ἀξιολογωτάτας τῶν κεκρατημέ- 

30 vov πόλεων, “ἄκην μὲν τῆς Φοινίκης Συρίας, ᾿Ιόππην 
δὲ καὶ Σαμάρειαν καὶ Γάξαν τῆς Συρίας, αὐτὸς δὲ 

τὴν δύναμιν ἀναλαβὼν καὶ τῶν χρημάτων ὅσα δυνα- 

τὸν ἦν ἄγειν ἢ φέρειν ἐπανῆλϑεν sig Αἴγυπτον. 
᾿Αντίγονος δ᾽ ἀκινδύνως ἀνακτησάμενος τήν τε 94 

35 Συρίαν πᾶσαν καὶ Φοινίκην ἐπεβάλετο στρατεύειν ἐπὶ 

ed 

1 παραβαλεῖν sig Συρίαν F παραλαβεῖν τὴν Συρίαν RX. 
8 ὧν om. F. cf. Plut. Dem. 6. 4 éxl τὸ δοκεῖν F, corr. 2. m. 
D xol dV ἑαυτοῦ κατωρϑωκέναι F. — S συνέμιξε] συνέξευξε RX. 
10 καὶ φίλους om. F; ast. not. Steph. — 11 an καὶ (Ot eyoví- 
ξεσϑαιῦ 18 πρὸς Περδίκκαν FF. 16 ὄντα ἀήττητον Ἐ. 
18 ἐκλιπεῖν] ἔτι λιπεῖν F. 20 τῆς Φοινικοσυρίας λοὰ. ' Wex- 
zn» ἘΧ ᾿Ιόπην F; cf. XIX 69,9. — 98 ἄγειν Ἂ qiosvo Ww NA. 
Plut. Dem. 7; Wess.). 
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τὴν χώραν τῶν 4ocfilov τῶν καλουμένων Ναβαταίων. 
κρίνας γὰρ τὸ ἔϑνος τοῦτο τῶν ἑαυτοῦ πραγμάτων 
ἀλλότριον εἷναι, προεχειρίσατο τῶν αὑτοῦ φίλων 
᾿Αϑήναιον, δοὺς (δ᾽) αὐτῷ πεξοὺς μὲν εὐξώνους τε- 

τρακισχιλίους, ἱππεῖς δὲ τοὺς ἐπιτηδείους sig δρόμον 

ἑξακοσίους συνέταξεν ἐπυϑέσϑαι τοῖς βαρβάροις ἄφνω 
καὶ τὴν λείαν πᾶσαν ἀποτεμέσϑαι. χρήσιμον δ᾽ ἐστὶ 

τῶν ἀγνοούντων ἕνεχα διελϑεῖν τὰ νόμιμα τῶν ᾿ἀράβων 

τούτων, οἷς χρώμενοι δοχοῦσι τὴν ἐλευϑερίαν διαφυ- 
λάττειν. ἔχουσι τοίνυν τὸν βίον ὑπαίϑοιον, πατρίδα 
καλοῦντες τὴν ἀοίχητον τὴν μήτε ποταμοὺς ἔχουσαν 
μήτε κρήνας δαψιλεῖς, ἐξ ὧν δυνατὸν στρατόπεδον 

πολέμιον ὑδρεύδσασϑαι. νόμος δ᾽ ἐστὶν αὐτοῖς μήτε 

Givov σπείρειν μήτε φυτεύειν μηδὲν φυτὸν καρποφόρον 

μήτε οἴνῳ χρᾶσϑαι μήτε οἷκίαν κατασκευάξειν᾽ ὃς δ᾽ 
ἂν παρὰ ταῦτα ποιῶν εὑρίσκηται, ϑάνατον αὐτῷ πρόδσ- 
τιμον εἷναι. χρῶνται δὲ τῷ νόμῳ τούτῳ διαλαμβάνον- 
τὸς τοὺς ταῦτα χτωμένους ἀναγκασϑήσεσϑαι ῥᾳδίως 

ὑπὸ τῶν δυνατῶν ἕνεχα τῆς τούτων χρείας ποιεῖν τὸ 

προστασσόμενον. τρέφουσι δ᾽ αὐτῶν οἱ μὲν καμήλους, 
οἱ δὲ πρόβατα, τὴν ἔρημον ἐπινέμοντες. οὐχ ὀλίγων 
δ᾽ ὄντων ᾿ἀραβικῶν ἐϑνῶν τῶν τὴν ἔρημον ἐπινεμόν- 
τῶν οὗτοι πολὺ τῶν ἄλλων προέχουσι ταῖς εὐπορίαις, 
τὸν ἀριμὸν ὄντες οὐ πολὺ πλείους τῶν μυρίων" 

εἰώϑασι γὰρ αὐτῶν οὐκ ὀλίγοι κατάγειν ἐπὶ ϑάλασσαν 

1 ᾿ἀρράβων F semper. Ναβαταίων] Νομάδων F, corr. 2. m. 
in marg. 8 αὐτοῦ RX; τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ φ. F. 4 ᾿Αϑηναῖον F 
fere semper. (δ᾽ add. Dind. αὐτῷ om. RX. 7: ἀποτέμνε- 
σϑαι F. δ᾽ ἐστὶ] δὲ F. 10 de seqq. cf. II 48; Krumbholz 
Jh. M. XLIV p.286sqq. 20 προσταττόμενον F. 29 ᾿Δρραβικῶν 
F. 28 “πολλοὶ F. 96 κατάγειν ἐπὶ ϑάλασσα»)] κατὰ ά- 

Ζωασσα»Ψ»ν F, corr. 2. m. 



ΟΙ. 117, 1: 312 a. Chr. 141 

λιβανωτόν vs καὶ σμύρναν καὶ τὰ πολυτελέστατα τῶν 
ἀρωμάτων, διαδεχόμενοι παρὰ τῶν κομιξόντων ἐκ τῆς 

Εὐδαίμονος καλουμένης ᾿Αραβίας. φιλελεύϑεροι δέ 
εἷσι διαφερόντως καὶ ὅταν πολεμίων δύναμις ἁδρὰ 

5 προσίῃ, φεύγουσιν εἷς τὴν ἔρημον, ταύτῃ χρώμενοι 

ὀχυρώματι" ἄνυδρος γὰρ οὖσα τοῖς μὲν ἄλλοις ἀνεπί- 
)91βατός ἐστι, τούτοις δὲ κατεσχευαχόσιν ἀγγεῖα κατὰ 

γῆς ὀρυχτὰ κεκονιαμένα μόνοις παρέχεται μὴν ἀσφά- 
λειαν. τῆς γὰρ γῆς οὔσης τῆς μὲν ἀργελλώδους, τῆς 

10 δὲ πέτραν ἐχούσης μαλακὴν ὀρύγματα μεγάλα ποιοῦσιν 

ἐν αὐτῇ, ὧν τὰ μὲν στόμια μικρὰ παντελῶς κατα- 
δσχδυάξουσι, κατὰ βάϑους δ᾽ ἀεὶ μᾶλλον εὐρυχωρῆ 
ποιοῦντες τὸ τελευταῖον τηλικοῦτ᾽ ἀποτελοῦσι τὸ μέ- 
γεϑος ὥστε γίνεσϑαι πλευρὰν ἑκάστην πλέϑροου. ταῦτα 
δὲ τὰ ἀγγεῖα πληροῦντες ὕδατος ὀμβρίου τὰ στόματ᾽ 

ἐμφράττουσι καὶ ποιοῦντες ἰσόπεδον τῇ λοιπῇ χώρᾳ 
σημεῖα καταλείπουσιν δαυτοῖς μὲν γιγνωσκόμενα, τοῖς 

δ᾽ ἄλλοις ἀνεπινόητα. ποτίξουσι δὲ καὶ τὴν λείαν δι᾽ 
ἡμερῶν τριῶν, ὅπως ἐν ταῖς ἀνυδρίαις καὶ φυγαῖς μὴ 

30 προσδέωνται συνεχῶν ὑδάτων. αὐτοὶ δὲ χρῶνται 
τροφῇ κρέασι καὶ γάλαχτι καὶ τῶν ἐκ τῆς γῆς φυο- 

μένων τοῖς ἐπιτηδείοις" φύεται γὰρ παρ᾽ αὐτοῖς τὸ 
πέπερι καὶ ἀπὸ τῶν δένδρων μέλι πυλὺ τὸ καλούμενον 
ἄγριον, à χρῶνται ποτῷ us)" ὕδατος. ἔστι δὲ καὶ ἄλλα 
γένη τῶν '"4oáfov, ὧν ἔνια καὶ γεωργεῖ μιγνύμενα 
τοῖς φορολογουμένοις καὶ μετέχειν τῶν αὐτῶν τοῖς 

Σύροις πλὴν τοῦ πατασχηνοῦν ἐν οἰκίαις. 

1 οι 

οι 

b προσήῃ F. 8 κεκονιαμένα om. F (add. 2. m.) qui ἃ 
μόνοις praebet. τῆς ἀσφαλείας F, corr. 2. m. 9 ἀργιλλώδους F. 
12 εὐρυχωρῆ F, quod 2. m. mut. in εὐρυχωρίαν (VW). 18 «M«- 
κοῦτον F. τὸ om. R. 17 γιγνωσχὰ γνῶσιν. τὰ. 9S ew 
ἀπὸ τῶν δένδρων Wess.; bri ἀπὸ τῶν δένδοων “νὰ. 

ΟΣ" 
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96 Τὰ μὲν οὖν νόμιμα τῶν ᾿Δράβων τοιαῦτ᾽. εἶναι 

e 

συμβέβηκεν. ὑπογύου δ᾽ αὐτοῖς οὔσης πανηγύρεως; 
εἷς ἣν εἰώϑασιν οἱ περίοικοι καταντᾶν οἱ μὲν ἀπο- 

δωσόμενοι τῶν φορτίων, οἱ δ᾽ ἀγοράσοντές τι τῶν 
αὐτοῖς χρησίμων, εἷς ταύτην ἐπορεύϑησαν, ἀπολιπόντες 
ἐπί τινος πέτρας τὰς κτήσεις καὶ τοὺς πρεσβυτάτους, 

iv. δὲ τέκνα καὶ γυναῖκας. τὸ δὲ χωρίον ὑπῆρχεν 
ὀχυρὸν μὲν καϑ᾽ ὑπερβολήν, ἀτείχιστον δὲ καὶ τῆς 

οἰκουμένης ἀπέχον δυεῖν ἡμερῶν ὁδόν. οἱ δὲ περὶ τὸν 
᾿ϑήναιον παρατηρήσαντες τοῦτον τὸν καιρὸν ὥρμησαν 

ἐπὶ τὴν πέτραν εὔξωνον ἔχοντες τὴν δύναμιν" δια- 
νύσαντες δ᾽ ἀπὸ τῆς ᾿Ιδουμαίας ἐπαρχίας ἐν ἡμέραις 
τοισὶ καὶ νυξὶ ταῖς ἴσαις σταδίους δισχιλίους καὶ δια- 

κοσίους ἔλωαϑον τοὺς oap περὶ μέσας νύκτας κατα- 

λαβόμενοι τὴν πέτραν. εὐϑὺς δὲ τῶν ἐγκατειλημμένων 

οὺς μὲν ἀνήρουν, oUg δ᾽ ἐξώγρουν, ἐνίους δὲ τραυ- 
ματίας ἀπέλιπον καὶ τοῦ μὲν λιβανωτοῦ καὶ τῆς 

σμύρνης συνεδσκευάσαντο τὸ πλεῖον μέρος, ἀργυρίου 

ὃξ περὶ πενταχόσια τάλαντα. ἐνδιατρίψαντες δ᾽ οὐ 
πλείω χρόνον φυλακῆς ζέἑωϑινῆς» εὐθὺς ἀνέστρεψαν 
κατὰ σπουδήν, διαλαμβάνοντες ὑπὸ τῶν βαρβάρων 
διωχϑήσεσϑαι. διατείναντες δὲ σταδίους διακοσίους 

κατεστρατοπέδευσαν, ὄντες κατάχοποι καὶ ῥαϑύμως 

ἔχοντες τὰ περὶ τὰς φυλακάς, ὡς ἂν νομίξοντες μὴ 393 
πρότερον δύνασθαι τοὺς πολεμίους ἐλθεῖν δυεῖν ἢ ss 

τριῶν ἡμερῶν. οἱ δ᾽ 'άραβες πυϑόμενοι παρὰ τῶν 

8 εἰώϑεσαν Dind. (W.) 4. &yogdcoavrsg F. — 6 ἐπί τινος 
πέτρας] fort. ἐπὶ τῆς Πέτρας᾽ Wess.; cf. II 48, 6; cf. Reuss 
Hier. v. K. p. 98 a. 1. 9 διοῖν F. — 18 numeri corrupti esse 
videntur; cf. Droysen II 2 p. 66 ἃ, 2; NieseIp.8012.2. 18 &»- 
δσκευώσαντο F. πλείω RX. 20 ζἑωϑινῆς) add. Kallenb. I p. 20 
(c£ XIX 98,2). 26 ἡμερῶν" διάστημα δὰ. Ἐν οὐ KsMenb. D. 21. 
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ἑωρακότων τὸ στρατόπεδον παραχρῆμα ἠϑροίσϑησαν 
καὶ τὴν πανήγυριν ἀπολιπόντες ἧκον ἐπὶ τὴν πέτραν᾽ 
παρὰ δὲ τῶν τραυματιῶν μαϑόντες τὰ γεγονότα κατὰ 

σπουδὴν ἐδίωκον τοὺς “Ἑλληνας. τῶν δὲ περὶ τὸν ὅ 
6 ᾿ϑήναιον στρατοπεδευσάντων καταπεφρονηκότως καὶ 

διὰ τὸν κόπον ἐν ὕπνῳ καϑεστώτων ἔλαϑόν τινες 
τῶν αἰχμαλώτων διαδράντες, παρ᾽ ὧν οἱ Ναβαταῖοι 
μαϑόντες τὰ κατὰ τοὺς πολεμίους ἐπέϑεντο τῇ στρα- 

τοπεδείᾳ περὶ τρίτην φυλακήν, ὄντες οὐκ ἐλάσσω 
10 ὀκτακισχιλίων. καὶ τοὺς πλείους μὲν ἐν ταῖς κοίταις 

ὄντας ἔτι κατέσφαξαν, τοὺς δὲ διεγειρομένους καὶ χω- 

ροῦντας εἰς ὕπλα κατηχόντιξον᾽ καὶ πέρας οἱ μὲν πεξοὶ 
πάντες ἀνῃρέϑησαν, τῶν δὲ ἱππέων διεσώϑησαν εἷς 
πεντήκοντα καὶ τούτων οἱ πλείους τραυματίαι. 

15 — Oi μὲν οὖν περὶ τὸν ᾿4ϑήναιον ἐν ἀρχῇ κατορϑό- 6 
σαντες ἐξ ὑστέρου διὰ τὴν δαυτῶν ἀβουλίαν τοῦτον 
τὸν τρόπον ἐσφάλησαν᾽ ταῖς γὰρ εὐτυχίαις εἴωϑεν ὡς 
ἐπίπαν ἀκολουϑεῖν ῥῳθυμία καὶ καταφρόνησις. διόπερ Ἰ 
ἔνιοι προσηκόντως ὑπολαμβάνουσιν εὐχερέστερον oz- 

30 ἄρχειν συμφορὰς ἐνεγκεῖν ἐπιδεξίως ἢ τὰς δὐμεγέϑεις 

δὐημερίας ἐμφρόνως" αἱ μὲν γὰρ διὰ τὸν περὶ τοῦ 

μέλλοντος φόβον ἐπαναγκάξουσιν ἐπιμελεῖσθαι, αἱ δὲ 
διὰ τὸ προγεγονὸς εὐτύχημα προτρέπονται καταφρονεῖν 
πάντων. 

25 Oi δὲ Ναβαταῖοι τοὺς πολεμίους κολάσαντες ἀν- 96 

δρωδῶς αὐτοὶ μὲν ἐπανῆλθον εἷς τὴν πέτραν τὰ 
σφέτερα κεχομισμένοι, πρὸς δ᾽ ᾿ἀντίγονον ἐπιστολὴν 

D στρατοπεδευόντων F. 4 Ναβαταῖοι] νομάδες F, corr. 
2. m. 9 ἐλάσσους F. — 18 ῥαϑυμία vs νοὶ ». SE. ewv- 
evoyxdfovow EF. ἐπιμελέσϑανι Dind. 28 senes S. 
26 Ναβαταῖοι) νομάδες F, corr, 9. τὰ. οἷ τοὺς T. ^- 
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γράψαντες Συρίοις γράμμασι τῶν μὲν περὶ ᾿Αϑήναιον 
2 κατηγόρουν, ὑπὲρ ἑαυτῶν δὲ ἀπελογοῦντο. ὃ δ᾽ ᾿Αντί- 
yovog ἀντέγραψεν αὐτοῖς, προσμαρτυρῶν ὡς δικαίως 

μὲν ἠμύναντο, τῶν δὲ περὶ ᾿Αϑήναιον κατήγορει, 
φάσκων παρὰ τὰς δεδομένας ἐντολὰς ὑπ᾽ αὐτοῦ πὲ- 5 

ποιῆσϑαι τὴν ἐπίθεσιν. τοῦτο δ᾽ ἔπραττε κρύπτων 
τὴν ἑαυτοῦ προαίρεσιν καὶ βουλόμενος ὑπαγαγέσϑαι 
τοὺς βαρβάρους εἷς ῥᾳθυμίαν, ὅπως ἀνελπίστως ἐπι- 

ϑέμενος κρατήσῃ τῆς ἐπιβολῆς οὐ γὰρ ῥῴάδιον ἦν 
ἄνευ δόλου τινὸς ἀνδρῶν περιγενέσϑαν νομάδα βίον 1 

ἐξηλωκότων καὶ καταφυγὴν ἀπρόσιτον ἐχόντων τὴν 
ἔρημον. οἱ δ᾽ Ἄραβες περιχαρεῖς μὲν ἦσαν ἐπὶ τῷ 
δοκεῖν ἀπολελύσϑαι μεγάλων φόβων, οὐ μὴν παντελῶς 

ἐπίστευόν ys τοῖς ᾿Αἀντιγόνου λόγοις, ἀλλὰ τὰς ἐλπίδας 

᾿ ἔχοντες ἀμφιδοξουμένας σκοποὺς μὲν κατέστησαν ἐπὶ 
τῶν λόφων, ἀφ᾽ ὧν ἦν ῥέδιον συνορᾶν πόρρωϑεν τὰς 
εἷς τὴν ᾿Δραβίαν ἐμβολάς, αὐτοὶ δὲ συνταξάμενοι τὰ 

περὺ ἑαυτοὺς προσηχόντως ἐκαραδόκουν τὸ ἀποβησό- 
μενον. ὃ δ᾽ ᾿Αἀντίγονος φιλοποιηδάμενος χρόνον τινὰ 
τοὺς βαρβάρους καὶ νομίσας αὐτοὺς ἐξηπατημένους so 

παραδεδωκέναι τὸν καθ᾽ αὑτῶν καιρόν, ἐξέλεξεν ἐξ 
ἁπάσης τῆς δυνάμεως πεξοὺς μὲν ψιλοὺς καὶ πρὸς 

δρόμον εὖ πεφυκότας τετρακισχιλίους, ἱππεῖς δὲ πλεί- 898 
ους τῶν τετρακισχιλίων καὶ τούτοις μὲν παρήγγειλε 

φέρειν ἄπυρα σῖτα πλειόνων ἡμερῶν, Ζημήτριον δὲ τὸν sb 
υἱὸν καταστήσας ἡγεμόνα πρώτης φυλακῆς ἐξέπεμψε, 
προστάξας κολάσαι τοὺς “Ἄραβας xa9' ὃν ἂν δύνηται 

τρόπον. οὗτος μὲν οὖν ἐφ᾽ ἡμέρας τρεῖς ἀνοδίᾳ πο- 
ΟἿ ρευόμενος ἔσπευδε λαϑεῖν τοὺς βαρβάρους, οἱ δὲ 

e 

re 

P» 

5 “ποιδῦσϑαι E. 9 ἐπιβολῆς Y, suprescr. v &b 2. m. 
Il τὴ» om. RX. 
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6xoztol κατανοήσαντες πολεμίαν δύναμιν εἰσβεβληκυῖαν 

ἐσήμηναν τοῖς Ναβαταίοις διὰ τῶν συγκειμένων πυορ- 

σῶν᾽ διόπερ οἱ βάρβαροι νομίδαντες συντόμως ἥκειν 
τοὺς Ἕλληνας, sig μὲν τὴν πέτραν ἀπέϑεντο τὰς ἀπο- 
σκευὰς καὶ φυλακὴν τὴν ἱκανὴν ἐπέστησαν, οὔσης μιᾶς 

ἀναβάσεως χειροποιήτου, αὐτοὶ δὲ διελόμενοι τὴν λείαν 

ἄλλοι κατ᾽ ἄλλους τόπους ἀπήλαυνον εἰς τὴν ἔρημον. 
Ζημήτριος. δὲ παραγενόμενος εἷς τὴν πέτραν καὶ τὴν 

λείαν καταλαβὼν ἀπηλλαγμένην προσβολὰς συνεχεῖς 

ἐποιεῖτο τῷ χωρίῳ. ἀμυνομένων δὲ τῶν ἔνδον εὐρώ- 
στως καὶ περιγιγνομένων ῥᾳδίως διὰ τὴν ὑπεροχὴν τῶν 

τόπων τότε μὲν μέχρι δείλης ἀγωνισάμενος ἀνεκαλέ- 

σατο τῇ σάλπιγγι τοὺς στρατιώτας" τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ 
προδαγαγόντος αὐτοῦ τῇ πέτρᾳ τῶν βαρβάρων τις 

ἀνεβόησεν «Βασιλεῦ ΖΙημήτριε, τί βουλόμενος ἢ τίνος 

ἀναγκάξοντος πολεμεῖς ἡμᾶς, οἰκοῦντας ἐν ἐρημίᾳ καὶ 

τόποις οὔϑ᾽ ὕδωρ ἔχουσιν οὔτε σῖτον οὔτε οἷνον οὔτ᾽ 
ἄλλο τι ἁπλῶς οὐδὲν τῶν παρ᾽ ὑμῖν sig τὴν χρείαν 
ἀνηκόντων; ἡμεῖς γὰρ οὐδενὶ τρόπῳ προσιέμενοι δου- 
λεύειν δσυμπεφεύγαμεν sig χώραν δπανίξουσαν πάντων 

τῶν ἐν τοῖς ἄλλοις χρησίμων καὶ βίον εἰλόμεϑα ξῆν 

ἔρημον καὶ ϑηοιώδη παντελῶς, οὐδὲν ὑμᾶς βλάπτοντες. 

ἀξιοῦμεν οὖν καὶ σὲ καὶ τὸν πατέρα μὴ ἀδικεῖν ἡμᾶς, 
ἀλλὰ λαβόντας δωρεὰς παρ᾽ ἡμῶν ἀπαγαγεῖν τὸ στρα- 

τόπεδον καὶ φίλους νομίξειν Ναβαταίους εἷς τὸν 

1 εἰσβεβληκυῖαν] εἰσβεβηκυῖαν codd.; corr. Dind. 2 Να- 
βαταίοις] νομάσι F, corr. 2. m. 8 ἥξειν Hertl III p. 28; 
Madv. I p. 511. 11 περιγινομένων ἘΠ; cf. Hultzsch pr. Pas. 
p. 12. 156 ἢ ὑπὸ τίνος ἀναγκαξόμενος F. 18 τι om. RX. 
παρ᾽ ἡμῖν F. 19 προσιέμενοι] βουλόμενοι F. 21 ἐν om. RX. 
94 ἀλλὰ βιοῦντας ἡμᾶς οὐτ᾽ ἀπαγαγεῖν τὸ στρ.. λαβόντας δωρεὰς, 
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παρ᾽ ἡμῶν X. ἀπάγειν F. — 298 NooxolovsA vov óSos V, «Sv. 
2. m. in marg. 
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5 λοιπὸν χρόνον. οὔτε γὰρ βουλόμενος δύνασαι μένειν 

ἐνταῦϑα πλείους ἡμέρας, ἀπορούμενος ὕδατος καὶ τῶν 

ἄλλων ἐπιτηδείων ἁπάντων, οὔϑ᾽ ἡμᾶς δύνασαι συν- 

αναγχάσαν βίον ξῆν ἕτερον, ἀλλά τινας αἰχμαλώτους 
ἕξεις δούλους ἀϑύμους καὶ ξῆν οὐκ ἂν ὑπομείναντας 5 

6 ἐν ἄλλοις νομίμοις.» ῥηθέντων δὲ τοιούτων λόγων 
ΖΔημήτριος μὲν ἀπαγαγὼν τὴν στρατιὰν ἐκέλευσεν αὐὖ- 
τοὺς πρέσβεις ἀποστέλλειν περὶ τούτων᾽ οἱ δὲ Ἄραβες 

ἐξέπεμψαν τοὺς πρεσβυτάτους, οἱ παραπλήσια τοῖς 
προξιρημένοις διελϑόντες ἔπεισαν δεξάμενον δῶρα 1 
{τὰν πολυτελέστατα τῶν παρ᾽ αὐτοῖς διαλύσασϑαι. 

98 Ὁ μὲν οὖν Δημήτριος λαβὼν ὁμήρους καὶ τὰς 
ὁμολογηϑείσας δωρεὰς ἀνέξευξεν ἀπὸ τῆς πέτρας δια- 
τείνας δὲ σταδίους τριαχοσίους κατεστρατοπέδευδε 
πλησίον τῆς ᾿ἀσφαλτίτιδος λίμνης, ἧς τὴν φύσιν οὐκ 15 
ἄξιον παραδραμεῖν ἀνεπισήμαντον. κεῖται γὰρ κατὰ 

μέσην τὴν σατραπείαν τῆς ᾿Ιδουμαίας, τῷ μὲν μήκει 894 

παρεχτείνουσα σταδίους μάλιστά που πεντακοσίους, 
τῷ δὲ πλάτει περὶ ἑδξήκοντα. τὸ δ᾽ ὕδωρ ἔχει διάπι- 
κρον καὶ καϑ'᾽ ὑπερβολὴν δυσῶδες, ὥστε μήτ᾽ ἰχϑὺν so 

δύνασϑαι τρέφειν μήτ᾽ ἄλλο τῶν κωϑ᾽ ὕδατος εἰωϑό- 
τῶν ξῴων (εἷναι). ἐμβαλλόντων δ᾽ εἷς αὐτὴν ποτα- 

μῶν μεγάλων τῇ γλυχύτητι διαφόρων τούτων μὲν περυ- 

γίνεται κατὰ τὴν δυσωδίαν, ἐξ αὑτῆς δὲ μέσης ἐκφυσᾷ 
κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἀσφάλτου στερεᾶς μέγεϑος ποτὲ μὲν ss 

1 χρόνον om.F. 4 ξῆν βίον F. ὅ δούλους ἕξεις F. 11 {τὰν 
add. Hertl. II 2 p. 16; cf. Plut. Dem. 7. 1 οὐκ ἀνάξιον F. in 
codicis E marg. adscr. 8. m. περὶ τῆς ᾿Ασφαλτίτιδος Λίμνης. 
de seqq. cf. IL 48; Jacoby Rh. Mus. XXX p. 569; Krumbholz 
ibid. XLIV p. 286sqq. 17 τῆς ᾿Ιδουμαίας om. RX. cf. Strab. 
XVI 2,84. 18 ἐν ὡς F; cf. I1 48,7. 22 (εἶναι suppl. 
ex Π 48, 7 Steph. ἐμβαλόντων V. 284 κατὰ τὴν δύσωδιαν 

“ατξὸ τὴν ÓAug» Reiske. 
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μεῖξον ἢ τρίπλεϑρον, ἔστι δ᾽ ὅτ᾽ οὐ πολὺ λειπόμενον 
πλέϑρου" ἐφ᾽ ᾧ δὴ συνήϑως ol περιοικοῦντες βάρβαροι 
τὸ μὲν μεῖξον καλοῦσι ταῦρον, τὸ δὲ ἔλασσον μόσχον. 
ἐπιπλεούσης δὲ τῆς ἀσφάλτου πελαγίας ὃ τόπος φαίνε- 

ται τοῖς ἐξ ἀποστήματος ϑεωροῦσιν οἷονεί τις νῆσος. 
τὴν δ᾽ ἔκπτωσιν φανερὰν συμβαίνει γίνεσθαι πρὸ ἧμε- 

ρῶν εἴκοσι' κύκλῳ γὰρ τῆς λίμνης ἐπὶ πολλοὺς στα- 

δίους ὀσμὴ τῆς ἀσφάλτου προσπίπτει {μετὰ πνεύμα- 

τος μοχϑηροῦ καὶ πᾶς ὃ περὶ τὸν τόπον ἄργυρος καὶ 

χρυσὸς καὶ χαλκὸς ἀποβάλλει τὴν ἰδιότητα τοῦ χρώ- 
ματος. ἀλλ᾽ αὕτη μὲν ἀποκωαϑίσταται πάλιν, ἐπειδὰν 

ἀναφυσηϑῆναι συμβῇ πᾶσαν τὴν ἄσφαλτον" ὃ δὲ πλη- 

σίον τόπος ἔμπυρος ὧν καὶ δυσώδης ποιεῖ τὰ σώματα 
τῶν περιοικούντων ἐπίνοσα καὶ παντελῶς ὀλιγοχρόνια. 
ἀγαθὴ δ᾽ ἐστὶ φοινικόφυτος ὅσην αὐτῆς συμβαίνει 
διειλῆφϑαι ποταμοῖς χρησίμοις ἢ πηγαῖς δυναμέναις 

ἀρδεύειν. γένεται δὲ περὶ τοὺς τόπους τούτους ἐν 
αὐλῶνί τινι καὶ τὸ καλούμενον βάλσαμον, ἐξ οὗ πρόσ- 
οὗον ἁδρὰν εἶναι συμβαίνει, οὐδαμοῦ μὲν τῆς ἄλλης 
οἰκουμένης εὑρισκομένου τοῦ φυτοῦ, τῆς δ᾽ ἐξ αὐτοῦ 

χρείας εἷς φάρμακα τοῖς ἰατροῖς καϑ᾽ ὑπερβολὴν εὐ- 

ϑετούσης. τὴν δ᾽ ἐχπίπτουσαν ἄσφαλτον οἱ περι- 99. 
᾿ οἰκοῦντες ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν τὴν λίμνην διαρ- 
πάξουσι πολεμικῶς διακείμενοι πρὸς ἀλλήλους, ἄνευ 

πλοίων ἰδιαξόντως τὴν κομιδὴν ποιούμενοι. παρα- 

9 ἐφ᾽ ὧν libri; cf. II 48, 7. 4 τόπος codd. (cf. II 48, 8); 
τύπος Schaefer ad Bos. Ell. p. 202. ὅ ἐκ διαστήματος F; cf. 
II 48, 8. 6 συμβαίνει γίνεσϑαι φανερὰν F. 4 εἴκοσι δύο 
II 48, 8. 8. ὀσμὴ (ἀπὸ τῆς ἄσφ. Reiske. «μετὰ» Suppl. ex 
II 48, 8 Wess. 9 μοχϑηροῦ om. RX; non legWox ἃ M5. ἃ. 
11 αὐτὴ F. 16 αὐτὴν RX. 11 πεοὶ τοῦ QoheGyav τὰ Ye*S.- 
cod. ER adscr. 8. m. 90 εὑρισκόμενον τὸ φυτὸν Y. 
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σκευασάμενον γὰρ δέδμας καλάμων εὐμεγέϑεις ἐμβάλ- 

λουσιν sig τὴν λίμνην ἐπὶ δὲ τούτων ἐπικάϑηνται οὐ 
πλείω τριῶν, (bv) δύο μὲν ἔχοντες προσδεδεμένας 

πλάτας κωπηλατοῦσιν, εἷς δὲ φορῶν τόξα τοὺς προσ- 
πλέοντας ἐκ τοῦ πέραν ἢ βιάξεσϑαν τολμῶντας ἀμύνε- 5 

2 ται. ὅταν δὲ πλησίον γένωνται τῆς ἀσφάλτου, πελέκεις 

ἔχοντες ἐπιπηδῶσι καὶ καϑάπερ μαλακῆς πέτρας ἀπο- 
κόπτοντες γεμίξουσι τὴν δέσμην, εἶτα ἀποπλέουσιν εἷς 
τοὐπίσω. ἂν δέ τις αὐτῶν ἀποπέδσῃ τῆς δέσμης δια- 

λυϑείδης μὴ δυνάμενος νεῖν, οὐ καταδύεται καϑάπδρ 10 

ἐν τοῖς ἄλλοις ὕδασιν, ἀλλὰ ἐπινήχεται τοῖς ἐπισταμέ- 
νοις ὁμοίως. φύσει γὰρ τοῦτο τὸ ὑγρὸν παραδέχεται 

βάρος ὃ συμβαίνει μετέχειν αὐξήσεως ἢ πνεύματος, 

ἔξω τῶν στερεῶν, ἃ τὴν πυκνότητα δοχεῖ παραπλησίαν 
ἔχειν ἀργύρῳ καὶ χρυσῷ καὶ μολύβδῳ καὶ τοῖς ὁμοίοις" 15 

καὶ ταῦτα μὲν πολὺ βραδύτερον καταφέρεται τῶν ἐν 89 
ταῖς ἄλλαις λίμναις ῥιπτουμένων. ταύτην δ᾽ ἔχοντες 

οἱ βάρβαροι πρόδοδον ἀπάγουσι τὴν ἄσφαλτον εἰς τὴν 
«ἴγυπτον καὶ πωλοῦσιν εἷς τὰς ταριχείας τῶν νεκρῶν" 
μὴ μιγνυμένης γὰρ ταύτης τοῖς λοιποῖς ἀρώμασιν οὐ 30 

δυνατὸν γενέσϑαι τὴν τῶν σωμάτων φυλακὴν πολυ- 

χρόνιον. | 

100 — 'O δ᾽ ᾿Αντίγονος, ἐπανελθόντος τοῦ zfqugvolov καὶ 
τὰ κατὰ μέρος τῶν πεπραγμένων ἀπαγγείλαντος. ἐπὶ 

μὲν τῇ συνθέσει τῇ πρὸς τοὺς Nofovatovg ἐπετίμησεν 6 

αὐτῷ, λέγων ὅτι πολλῷ ϑρασυτέρους πεποίηκε τοὺς 
βαρβάρους ἐάσας ἀτιμωρήτους" δόξειν γὰρ αὐτοὺς τε- 
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29 οὐ πλείω (πλείους Rhod.) τριῶν] τρεῖς F. 8 IS 
add. Schaefer ll. δεδεμένας F. 4 κωπελατοῦσιν ἢ. φέρων E. 
11 ἀλλ. 18 ᾧ συμβαίνει Reiske. ἢ om. F. 15 μολίβδῳ F. 
16 uév] uésro, Dind. 291 τὴν τῶν om. F. 25 Ναβαταίους] 
“ορέδας F. 26 πολλῷ om.Y. | 
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τευχέναι συγγνώμης οὐ δι᾽ ἐπιείκειαν, ἀλλὰ δι᾽ ἀδυνα- 
μίαν τοῦ κρατῆσαι" ἐπὶ δὲ τῷ κατασκέψασϑαι τὴν 
λίμνην καὶ δοκεῖν εὑρηκέναι τινὰ τῇ βασιλείᾳ πρόσ- 

οδον ἐπαινέσας ἐπὶ μὲν ταύτης ἐπιμελητὴν ἔταξεν 
Ἱερώνυμον τὸν τὰς ἱστορίας συγγράψαντα, τούτῳ δὲ 
συνετέταχτο πλοῖα παρασχευάσασϑαν καὶ πᾶσαν τὴν 
ἄσφαλτον ἀναλαβόντα συνάγειν εἴς τινα τόπον. οὐ 
μὴν ἀπέβη γε καὶ τὸ τέλος κατὰ τὴν ἐλπίδα τοῖς περὶ 

τὸν ᾿Αντίγονον᾽ οἱ γὰρ ΄άΑραβες συστραφέντες εἰς ἕξ- 
ακισχιλίους, ἐπιπλεύσαντες ἐν ταῖς δέσμαις ἐπὶ τοὺς 

ἐν τοῖς πλοίοις, σχεδὸν ἅπαντας κατετόξευσαν. ἐξ οὗ 

δὴ συνέβη τὸν ᾿Αἀντίγονον ἀπογνῶναν τὰς προσόδους 

ταύτας διὰ τὸ γεγονὸς παράπτωμα καὶ διὰ τὸ τὸν 

νοῦν ἔχειν πρὸς ἑτέροις μείξοσι. παρεγένετο γὰρ κατὰ 

τούτους τοὺς καιροὺς βυβλιαφόρος ἔχων ἐπιστολὴν 

παρὰ Νικάνορος τοῦ στρατηγοῦ τῆς τε Μηδίας καὶ 

τῶν ἄνω σδατραπειῶν᾽ ἐν ταύτῃ δ᾽ ἦν γεγραμμένον 
περί τε τῆς ἀναβάδεως τῆς Σελεύκου καὶ τῶν γεγονό- 

τῶν περὺ αὐτὸν ἀτυχημάτων. διόπερ ἀγωνιῶν ὃ ̓ Αντί- 
yovog περὶ τῶν ἄνω σατραπειῶν ἐξέπεμψε Ζ͵΄ημήτριον 
τὸν υἱὸν ἔχοντα πεζοὺς Μακεδόνας μὲν πεντακισχιλίους, 

μισϑοφόρους δὲ μυρίους, ἱππεῖς δὲ τετρακισχιλίους" 

δσυνετέτακτο δ᾽ αὐτῷ μέχρι Βαβυλῶνος ἀναβῆναι καὶ 
τὴν σατραπείαν ἀναχτησάμενον καταβαίνειν δυντόμως 

ἐπὶ ϑάλασσαν. ὃ μὲν οὖν Ζημήτριος δρμήσας ἐκ 

1 ἀλλ᾽ ἀδυναμίαν F. — 2 τῷ] τὸ F, corr. 2. m. ὅ 'Isoó- 
vvuov] "vcíiyovov EX; cf. Reuss ἢ. v. K. p. 4. 6. 4 ἀναλαβόν- 
τας R. S καὶ τὸ τέλος (εἷλε) Rhod. περὶ ᾿ἀντίγονον F. 
10. 11 ἐπέπλευσαν οἱ ἐν τ. δ. ἐπὶ τοὺς ἐπὶ (ἐν 9. m.) τ. πλ. καὶ 
σχ. ἅ. x. F. 18 ταύτας om. RX. 16 βιβλιαφ. . 17 ἄνω] 
ἄλλων libri; corr. Dind. 19f. περὶ αὑτὸν. ἀτυγχῳάόχων «ἃ. 
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XIX 92)] εὐτυχημάτων F. 9 «ol πεὶὰ WS; N& 99S. WS ἈΝ 
del 1. m. 21 μὲν om. X. 
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Ζαμασκοῦ τῆς Συρίας τὸ δυνταχϑὲν ὑπὸ τοῦ πατρὸς 

ἐπετέλει μετὰ σπουδῆς" ὁ δὲ καϑεσταμένος ὑπὸ Σελεύ- 

κου τῆς Βαβυλωνίας στρατηγὸς Πατροχλῆς πυϑόμενος 

περὶ Μεσοποταμίαν εἷναι τοὺς πολεμίους, ὑπομεῖναι 

μὲν τὴν ἔφοδον αὐτῶν οὐκ ἐτόλμησεν, ὀλίγους ἔχων 5 
περὶ αὑτόν, ἀλλὰ τοῖς μὲν ἄλλοις προσέταξεν ἐκλιπεῖν 
τὴν πόλιν καὶ τοὺς μὲν αὐτῶν διαβάντας τὸν Εὐφρά- 
τὴν φυγεῖν εἷς τὴν ἔρημον, τοὺς δὲ περάσαντας τὸν 
Τίγριν ἀπελϑεῖν εἷς τὴν Σουσιανὴν πρὸς Εὐτελῆ καὶ 
τὴν ᾿Ερυϑρὰν ϑάλατταν, αὐτὸς δὲ μεϑ' ὧν εἶχε στρα- 10 
τιωτῶν προβολαῖς χρώμενος ζῥεύμασι» ποταμῶν καὶ 

διώρυξιν ἀνεστρέφετο περὶ τὴν σατραπείαν, ἅμα μὲν 
ἐφεδρεύων τοῖς πολεμίοις, ἅμα δὲ πέμπων πρὸς Σέλευ- 

xov εἷς Μηδίαν περὶ τῶν ἀεὶ συντελουμένων καὶ 
παρακαλῶν βοηϑεῖν τὴν ταχίστην. ὁ δὲ Ζημήτριος ᾿ς 
ἐπειδὴ παραγενόμενος εἷς Βαβυλῶνα τὴν πόλιν ἐκλε- 
λειμμένην εὗρεν, πολιορκεῖν ἐπεχείρει τὰς ἀκροπόλεις. 
ὧν τὴν ἑτέραν ἑλὼν ἔδωκε τοῖς ἰδίοις στρατιώταις εἰς 

διαρπαγήν" τὴν δ᾽ ἑτέραν πολιορκήσας ἡμέρας τινάς, 
ἐπειδὴ χρόνου προσεδεῖτο, ᾿Αρχέλαον μὲν ἕνα τῶν so 
φίλων ἀπέλιπε στρατηγὸν ἐπὶ τῆς πολιορκίας, δοὺς 

αὐτῷ πεξοὺς μὲν πεντακισχιλίους, ἱππεῖς δὲ χιλίους, 

αὐτὸς δέ, τοῦ χρόνου συντρέχοντος ἐν ᾧ συντεταγμέ- 

eo 

ed 

6 αὐτόν F. 7 διαβάντας] ἐκλιπόντας libri; corr. Rhod. 
9 πρὸς Εῤτελῆ om. F; del. iusserunt Steph., Rhod., Dind. alii; 
a& Euteles Susiange modo & Seleuco captae (XIX 92, 5) prae- 
fectus esse videtur. καὶ τὴν ᾿Ερυϑρὰν 9.] καὶ τὴν Περσίδα 9. 
Rhod. 1ΠΠ]Π1 (φῥεύμασιΣ add. ex XVII 65, 1; (ῥείϑροις) addi 
iussit Hertl. Π 2 p. 17 aut scribi ποταμοῖς; ποταμῷ (sc. Euphrate) 
Madv.I p.611. 18 προσπέμπων sig 2. πρὸς M. F. 16 ἐκ- 
Aebeyud vg» Y. 20 ?4oy.] cf. XVIII 37, 4; Niese I p. 302 a. 5. 
ἕνα rosa FK. 32 ἑπτακισχιλίους ἄνδρας Pu. Dem... 48 cvv- 
cera uérOr ἦν αὐτῷ F. 
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vov ἦν τὴν ἄφοδον αὐτῷ ποιήσασϑαι, μετὰ τῆς λοιπῆς 

δυνάμεως τὴν ἐπὶ ϑάλασσαν κατάβασιν ἐποιεῖτο. 
“Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις κατὰ μὲν τὴν Ἰτα- 101 

λίαν Ῥωμαίων διαπολεμούντων τὸν πρὸς Σαμνίτας 

σόλεμον συνεχεῖς ἐγίνοντο προνομαὶ τῆς χώρας καὶ 

πολιορκίαι πόλεων καὶ Óvvdusov ἐν ὑπαίθρῳ στρα- 
τοπεδεῖαι᾽ τὰ γὰρ μαχιμώτατα τῶν κατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν 

ἐθνῶν περὶ ἡγεμονίας φιλοτιμούμενα παντοίους συν- 
ίσταντο κινδύνους. οἱ μὲν οὖν τῶν Ῥωμαίων ὕπατοι 
μέρος τῆς δυνάμεως ἀναλαβόντες ἀντεστρατοπέδευσαν 

ταῖς τῶν πολεμίων παρεμβολαῖς καὶ πρὸς μὲν μάχην 

καιρὸν ἐπετήρουν οἰκεῖον, ταῖς δὲ συμμαχίσι πόλεσι 
παρείχοντο τὴν ἀσφάλειαν. τὸ δὲ λοιπὸν στρατόπεδον 

ἀναλαβὼν Κόιντος Φάβιος, ὃς ἦν αὐτοκράτωρ ἡρημέ- 
vos, τήν τε Φρεγελλανῶν πόλιν εἷλε καὶ τῶν ἀλλο- 
τρίως διακειμένων πρὸς τὴν Ῥώμην τοὺς ἐπιφανεστά- 
τους ἐξώγρησεν. τούτους δὲ τὸν ἀριϑμὸν ὄντας πλείους. 
τῶν διακοσίων ἀπήγαγεν sig Ῥώμην καὶ προαγαγὼν 

1 ἔφοδον libri; corr. Wess. — 9 ἐποίει F. 4 Σαυνίτας F 
semper. 9 προνομαὶ] προσβολαὶ libri; corr. Reiske. 6θ στρα- 
τοπεδεία RX. 10. ἀντεστρατοπέδευσαν] κατεστρατοπέδευσαν RX 

| ((πρὺρο ταῖς... Wess.) κατεστρατοπέδευον Ἐ΄: corr. Dind. (cf. 
107,5). 11] τῶν πολεμίων] τῶν Ῥωμαίων libri; v. πολ. vel 

Σαμνιτῶν Rhod. 14. Κόνντος Φάβιος] dissentit Livius IX 24; 
28; de quo dissensu multi sunt vv. dd.: verum vidit Mommsen 
RF.II p.2428qq.; cf. Nissen Rh. M. XXV p. 25sqq.; Klimke 
D. u. d. róm. Ann. p. 24; Pflug D. u. Liv. als Quellen d. 2. Samn. 
Kr. p. 8; Kaerst Jahrb. f. Phil. s. XIII p. 734 ἃ. 2; Binneboessel 
Unters. über Quellen u. Gesch. d. 2. Samn. Kr. p. 64; Burger BAW 
Amsterd. n. s. II p. 88. 65. 78; Pirro ἰὼ 2. guerra S. III p. 24. 
10 Φρεγελλανῶν quamvis dubitanter scripsi cum Scaligero et 
Cluverio et omnibus fere vv. dd.; Φρετομανῶν RX Φρετεμανῶν F, 
suprascr. ab 2. m. o; τήν τὸ Φρέγελλαν (ἀνεκτήσατο καὶ τὴν 
Σωρλανῶν πόλιν εἷλε Burger Mnem. XVI p. 84sq. et BAW 
Amsterd. n. s. II p. 88. 65. 78 (cf. BinneboesseA VN, e. Sy, SS S. 
Kaerst l.l p.784 8.2; Pirro 1. Y. Y Q.24. 
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εἷς τὴν ἀγορὰν ῥαβδίδσας ἐπελέχησε κατὰ τὸ πάτριον 

ἔϑος. μετ᾽ ὀλίγον δὲ ἐμβαλὼν sig τὴν τῶν πολεμίων 

χώραν Καλατίαν καὶ τὴν ΙΝΝωλάνων ἀκρόπολιν ἐξεπο- 
λιόρκηδσεν καὶ λαφύρων μὲν πλῆϑος ἀπέδοτο, τοῖς δὲ 

στρατιώταις πολλὴν τῆς χώρας κατεκληρούχηδεν. ὃ δὲ. 
δῆμος, κατὰ νοῦν τῶν πραγμάτων αὐτῷ προχωρούν- 
vOv, ἀποικίαν ἀπέστειλεν εἷς τὴν νῆσον τὴν Ποντίαν 
καλουμένην. 

Ἔν δὲ τῇ Σικελίᾳ τῆς εἰρήνης ἄρτι γεγενημένης 
᾿Δγαϑοκλεῖ πρὸς τοὺς Σικελιώτας πλὴν Μεσσηνίων οἱ 

μὲν φυγάδες τῶν Συρακοσίων ἠϑροίσθϑησαν εἷς τὴν 

Μεσσήνην, ταύτην ὁρῶντες λοιπὴν οὖσαν τῶν ἀλλο- 
τρίως ἐχουσῶν πρὸς τὸν δυνάστην, ὃ δ᾽ ᾿4γαϑοκλῆς 
σπεύδων αὐτῶν καταλῦσαι τὸ σύδτημα Πασίφιλον στρα- 

τηγὸν ἐξαπέστειλε μετὰ δυνάμεως sig τὴν Μεσσήνην, 

ἐντειλάμενος ἐν ἀπορρήτοις ἃ χρὴ πράττειν. οὗτος δὲ 
. ἀπροσδοχήτως ἐμβαλὼν sig τὴν χώραν καὶ πολλῶν 

P» 

αἰχμαλώτων καὶ τῆς ἄλλης λείας ἐγκρατὴς γενόμενος 

ἠξίου τοὺς Μεσσηνίους "βούλεσθαι τὴν φιλίαν καὶ 

μὰ δ 

μὴ συναναγκάξεσϑαν τοῖς πολεμιωτάτοις αὐτοῦ δια- 30 

λύεσϑαι. οἱ δὲ Μεσσήνιοι λαβόντες ἐλπίδας τοῦ χωρὶς 891 

1 ἐπιλέκησε F; melius ἐπελέκισε P. Faber (XXXVI 2, 4). 
8 Καλατίαν)] scripsi cum Cluverio et omnibus fere vv. dd. (cf. 
Liv. IX 28; Diod. XX 80, 1); καὶ λείαν RX κελίαν F (cf. Ptol. 
III 1, 64); οὗ Mommsen CJL. X p. 859. Νωλάνω»] Νωλανοί 
XXXVII 2, 4. 4 Ποντίαν) Ποτίϑαιαν R (corr. 1. m) X; cf. 
Liv. IX 28; εἰς τὰς νήσους τὰς Ποντίας exspectat Klimke 1.1. p. 24. 
10 cf. XIX 71, 6. 18 δυνάστην] δεσπότην F. 1 ἀπέστειλε F. 
16 τί χρὴ xo. F. οὕτως F, corr. 2. m. 19. 20 "βούλεσϑαι 
(προβούλεσϑαι Rhod.) τὴν φιλίαν --- τοῖς πολεμιωτάτοις αὐτοῦ 
(αὐτῶν Reiske) διαλύεσθαι] verba haud dubie depravata; quid 
D. scripserit pro certo statui nequit; non male Madv. I p. 512 
diaddeatuat τὴν φιλίαν καὶ μὴ συνεξετάξεσϑαι (malim συναγωνί- 

$9024) τοῖς πολεμιωτάτοις αὐτοῦ. 
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κινδύνων ἀπολυϑήσεσϑαι τοῦ πολέμου τούς τε Qvyd- 
δὰας τοὺς ἐκ Συρακουσσῶν ἐξέβαλον καὶ τὸν ᾿4γαϑοκλέα 
παραγενόμενον μετὰ δυνάμεως προσεδέξαντο. ὃ δὲ τὸ b 

μὲν πρῶτον φιλανϑρώπως αὐτοῖς προσεφέρετο καὶ 

τοὺς φυγάδας ἔπεισεν καταδέξασϑαι τοὺς ζσυδόστρα- 

τευομένους μὲν αὐτῷ, πεφυγαδευμένους δὲ νόμῳ ὑπὸ 

τῶν Μεσσηνίων. μετὰ δὲ ταῦτα τοὺς ἐναντιουμένους 6 

ἂν τοῖς ἔμπροσθεν χρόνοις τῇ δυναστείᾳ μεταπεμψά- 
μενος ἔκ τε Ταυρομενίου καὶ τῆς Μεσσήνης ἅπαντας 
ἀπέσφαξεν, οὐκ ἐλάττους ὄντας ἑξακοσίων᾽ διανοού- 7 

μενος γὰρ πόλεμον ἐχφέρειν τοῖς Καρχηδονίοις πᾶν 
τὸ διακείμενον ἀλλοτρίως κατὰ τὴν Σικελίαν ἐκ ποδῶν 

ἐποιεῖτο. οἱ δὲ Μεσσήνιοι τῶν ξένων τοὺς εὐνουστά- 

τους αὐτοῖς καὶ δυναμένους ἀμύνασθαι τὸν τύραννον 

ἐχβεβληκότες ἐκ τῆς πόλεως καὶ τῶν πολιτῶν τοὺς 
ἀλλοτρίως ἔχοντας πρὸς τὸν δυνάστην ὁρῶντες ἀνῃρη- 
μένους, ἔτι δὲ τοὺς ἐπὶ κακουργίᾳ καταδεδικασμένους 

ἠναγκασμένοι καταδέξασϑαι μετεμέλοντο μὲν ἐπὶ τοῖς 

πεπραγμένοις, ἠναγκάξοντο δὲ καρτερεῖν, καταπεπληγ- 

80 μένοι τὴν ὑπεροχὴν τῶν κρατούντων. ὁ δ᾽ ᾿4γαϑο- 8 

κλῆς τὸ μὲν πρῶτον ἀνέξευξεν ἐπ᾽ Axoéyavrog, δια- 
νοούμενος καὶ ταύτην τὴν πόλιν συσκευάσασϑαι" τῶν 

δὲ Καρχηδονίων καταπλευσάντων ναυσὶν ἑξήκοντα 
ταύτης μὲν τῆς προϑέσεως ἀπέστη, τὴν δὲ χώραν 

δε τὴν ὑπὸ Καρχηδονίους ἐπιὼν ἐλδηλάτει καὶ τῶν 
φρουρίων ἃ μὲν ἦρεν κατὰ κράτος, ἃ δὲ δι’ ὁμολογίας 
προσήγετο. 

σι 

1 e 

1 οι 

6 (συλ στρατευομένους] στρατευομένους libri; corr. Dind. 
8 τῇ δ. δυναστείᾳ τῇ ἑαυτοῦ ΕΒ. 10 κατέσφαξεν F. — 20 τοῦ 
κρατοῦντος F. 2 ταύτην om. X. συσχνευάξεοσον E. Ὧν e 
Καρχηδονίοις F, corr. 9. m. 96 Tous Y. δὶ (soe tius Y - 
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“Ἅμα δὲ τούτοις πρασσομένοις Ζ)εινοχράτης ὃ τῶν 
Συρακοσίων φυγάδων ἡγούμενος πρὸς μὲν τοὺς Καρ- 
χηδονίους διεπέμπετο, βοηϑεῖν ἀξιῶν πρὶν ἢ τὸν Aya- 
ϑοκλέα πᾶσαν ὑφ᾽ ἑαυτὸν πονήσασϑαι Σικελίαν, αὐτὸς 
δὲ προσδεξάμενος τοὺς ἐκ Μεσσήνης ἐχβεβλημένους 

φυγάδας, ἔχων ἁδρὰν δύναμιν, ἀπέστειλέν τινα τῶν 
περὶ αὑτὸν ΝΝυμφόδωρον, δοὺς μέρος τῶν στρατιωτῶν, 
ἐπὶ τὴν Κεντοριπίνων πόλιν" ταύτην γὰρ φρουρου- 

μένην ὑπ᾽ ᾿4γαϑοκλέους τῶν πολιτικῶν τινες ἐπηγγεί- 

ςλαντο παραδώσειν, ἐφ᾽ ὅτῳ τὴν αὐτονομίαν δοθῆναι 

i» 

τῷ δήμῳ. παρεισπεσόντος δ᾽ sig τὴν πόλιν αὐτοῦ 
νυκτὸς οἱ προεστῶτες τῆς φρουρᾶς αἰσϑόμδνοι τὸ 

γεγονὸς αὐτόν τε τὸν ΝΝυμφόδωρον ἀνεῖλον καὶ τοὺς 

βιαξομένους ἐντὸς τοῦ τείχους. ταύτης δὲ τῆς ἀφορμῆς 
λαβόμενος ᾿4γαϑοκλῆς ἐνεκάλεσέ vs τοῖς Κεντοριπίνοις 

καὶ τοὺς δόξαντας αἱτίους γεγονέναι τοῦ νεωτερισμοῦ 
πάντας ἀπέσφαξε. περὶ ταῦτα δ᾽ ὄντος τοῦ δυνάστου 

Καρχηδόνιοι καταπλεύσαντες εἷς τὸν μέγαν λιμένα 

τῶν Συρακοσίων πεντήκοντα σκάφεσιν ἄλλο μὲν οὐδὲν 

[S Y 

[9 Y 

ἠδυνήθησαν πρᾶξαι, δυσὶ δὲ περιπεσόντες φορτηγοῖς 30 

πλοίοις τὴν μὲν ἐξ ᾿4ϑηνῶν κατέδυσαν, τῶν δ᾽ ἐπι- 898 
πλεόντων τὰς χεῖρας ἀπέχοψαν. δοξάντων δ᾽ αὐτῶν 
ὠμῶς κεχρῆσϑαι μηδ᾽ ὁτιοῦν ἀδικοῦσι ταχὺ τὸ δαιμό- 

νιον αὐτοῖς ἐπεσήμαινεν᾽ εὐθὺ γὰρ τοῦ στόλου τινὲς 

8 βοήϑειαν F, corr. 2. m. 4 post Σικελίαν add. F μὴ 
περιιδεῖν. 4 αὐτὸν R. 8 Κερτοριπίνων F, corr. 2. m. 
10 ἐφ’ ó F. 14 βιασαμένους ἐντὸς τῶν τειχῶν F. 19 οὐδὲν] 
οὐκ F. 21 "τὴν μὲν) verba (quamvis defendat Wess.) non 
integra: τὸ μὲν Reiske; aut lacuna statuenda ita ut legamus 
viv uiv (ἀγορὰν xouífovcuw) (cf. XX 5,4) aut scribendum 
εἰσϑεομένοις (XIV 62, 2) vel simile aliquid; ἃ ἧκεν Madv. I 

D. 612. τῶν δ᾽ ἐπὶ {ϑατέρῳν (gut ἐπὶ (và ἐκ Συρακουσσῶν) 
zásórvrov Heiske. 94 ἐπεσήμηνεν Y. εὐθὺς V. 
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νῆες ἀποσχισϑεῖσαι περὶ τὴν Βρεττίαν ἑάλωσαν ὑπὸ 
τῶν ᾿4γαϑοκλέους στρατηγῶν καὶ τὸ παραπλήσιον oi 
ξωγρηϑέντες τῶν Φοινίχων ἔπαϑον οἷς ἔπραξαν εἷς 

τοὺς ἁλόντας. 

Οἱ δὲ περὶ τὸν Ζ,εινοκράτην φυγάδες, ἔχοντες 104 
πεξοὺς μὲν ὑπὲρ τοὺς τρισχιλίους, ἱππεῖς δὲ οὐκ 
ἐλάττους δισχιλίων, τὴν καλουμένην Γαλερίαν κατελά- 
βοντο, τῶν πολιτῶν ἑκουσίως ἐπικαλεσαμένων, καὶ 

τοὺς μὲν ᾿4γαϑοκλέους ἐξέβαλον, αὐτοὶ δὲ πρὸ τῆς 
πόλεως ἐστρατοπέδευσαν. ᾿4γαϑοκλέους δὲ ταχέως ἀπο- 

στείλαντος ἐπ᾽ αὐτοὺς Πασίφιλον καὶ Ζημόφιλον μετὰ 

στρατιωτῶν πεντακισχιλίων ἐγένετο μάχη πρὸς τοὺς 
φυγάδας, ὧν ἠγεῖτο Ζιεινοκράτης καὶ Φιλωνίδης, τὰ 
κέρατα διειληφότες. ἐφ᾽ ἱκανὸν μὲν οὖν χρόνον ἰσόρ- 
gozxog ἦν ὁ κίνδυνος, φιλοτίμως ἀμφοτέρων τῶν στρα- 
τοπέδων ἀγωνιξομένων᾽ τοῦ δ᾽ ἑτέρου τῶν στρατηγῶν 
Φιλωνίδου πεσόντος καὶ τοῦ κατὰ τοῦτον μέρους τρα- 

πέντος ἠναγκάσθη καὶ zfswoxodrgs ἀποχωρῆσαι. οἵ 

δὲ περὶ τὸν Πασίφιλον τούτων vs πολλοὺς κατὰ τὴν 

φυγὴν ἀνεῖλον καὶ τὴν Γαλερίαν ἀναχτησάμενοι τοὺς 

αἰτίους τῆς ἀποστάσεως ἐκόλασαν. ᾿4γαϑοκλῆς δὲ πυν- 

ϑανόμενος τοὺς Καρχηδονίους τὸν "Exvouov καλούμε- 

vov λόφον ἐν τῇ Γελῴα κατειληφέναι, διέγνω πάσῃ 
τῇ δυνάμει διαγωνίσασϑαι. δρμήσας δ᾽ ἐπ᾽ αὐτοὺς καὶ 
πλησίον γενόμενος προεκαλεῖτο sig μάχην, ἐπηρμένος 

1 ναῦς X. Βρεττανίαν RX; fort. scribendum Βρεττιανὴν cum 
Pol I56,8 (Wess). 2 oi ξωγρηϑέντες τε F. — 8 ofc] οἷα libri; 
corr. Hertl. II 2 p. 17. ὅ τὸν om. F. 6 τοὺς om. F. 
7 Γαλερίαν] Γαλαρίαν RX (at v. infra) Γαλαβρίαν F; Γαλερία 
omnes libri XVI 67, 8, ubi vide. 8. πολιτικῶν F. 14 κέντρα 

xol κέρατα X. 90 Γαλαυρίαν F. — 99 οἵ. Sce, Ws. M. 
XXYIII p. 119. 24 ἐπ᾽ αὑτοῖς Y. 

Diodorus. V. AN. 
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4 τῇ προγεγενημένῃ νίκῃ. οὐ τολμώντων δὲ τῶν βαρ- 
βάρων παρατάξασθϑαν νομίδας ἀκονιτὶ χρατεῖν τῶν 
ὑπαίϑρων ἐπανῆλϑεν εἷς τὰς Συρακούσσας καὶ τῶν 
ναῶν τοὺς ἐπιφανεστάτους τοῖς σκύλοις ἐκόσμηδεν. 

ταῦτα μὲν οὖν ἐπράχϑη κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν 5 
ὧν ἡμεῖς ἐδυνήϑημεν ἐφικέσϑαι. 

105 — 'Ex ἄρχοντος δ᾽ ᾿4ϑήνησι Σιμωνίδου Ῥωμαῖοι μὲν 
ὑπάτους κατέστησαν Μάρκον Οὐαλλέριον καὶ Πόπλιον 

ΖΔέκιον. ἐπὶ δὲ τούτων οἱ περὶ Κάσανδρον καὶ Ilvo- 
λεμαῖον καὶ Δυσίμαχον διαλύδεις ἐποιήσαντο πρὸς 10 

᾿Αντίγονον καὶ συνθήκας ἔγραψαν. ἐν δὲ ταύταις ἦν 

Κάσανδρον μὲν εἷναι στρατηγὸν τῆς Εὐρώπης, μέχρι 
ἂν ᾿Δλέξανδρος ὁ ἐκ Ῥωξάνης sig ἡλικίαν ἔλθῃ. καὶ 

“υσίμαχον μὲν τῆς Θράκης κυριεύειν, Πτολεμαῖον δὲ 
τῆς Αἰγύπτου καὶ τῶν συνοριξουσῶν ταύτῃ πόλεων 

κατά τε τὴν Διβύην καὶ τὴν ᾿Δραβίαν, ᾿Αντίγονον δὲ 
ἀφηγεῖσϑαι τῆς ᾿4σίας πάσης, τοὺς δὲ “Ἕλληνας αὐτο- 
νόμους εἶναι. οὐ μὴν ἐνέμεινάν γε ταῖς ὁμολογίαις 
ταύταις, ἀλλ᾽ ἕκαστος αὐτῶν προφάδεις εὐλόγους 
ποριξόμενος πλεονεκτεῖν ἐπειρᾶτο. Κάσανδρος δὲ δρῶν 

᾿Δλέξανδρον τὸν ἐκ Ῥωξάνης αὐξόμενον καὶ κατὰ τὴν 

Μακεδονίαν λόγους ὑπό τινων διαδιδομένους ὅτι 

καϑήκει προάγειν ἐκ τῆς φυλακῆς τὸν παῖδα καὶ τὴν 
πατρῴαν βασιλείαν παραδοῦναι, φοβηϑεὶς ὑπὲρ ἑαυτοῦ 899 
προσέταξε Γλαυκίᾳ τῷ προεστηχότι τῆς τοῦ παιδὸς 36 

φυλακῆς τὴν μὲν ἹΡωξάνην καὶ τὸν βασιλέα κατασφά- 

ξαι καὶ κρύψαι τὰ σώματα, τὸ δὲ γεγονὸς μηδενὶ τῶν 

μι δ 

to Γ᾿ 0 

ὃ τὰς om. F. 4 νεῶν EF. κατεκόσμησε τοῖς σκύλοις F. 
6 ἠδυνήϑημεν F. S Οὐαλέριον F. οὗ Liv. IX 28; f. c. 
12 μέχρις F. 18 'Ροξάνης F semper. 16 ᾿ἀρραβίαν F. 
Z2 δεδομένους RX. 94 παραδιδόναι VF. 26 cf. Just. XV 2, 5; 
aliter Paus. IX 7, 2. 
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ἄλλων ἀπαγγεῖλαι. ποιήσαντος δ᾽ αὐτοῦ τὸ προό- 8 
ταχϑὲν οἱ περὶ Κάσανδρον καὶ Δυσίμαχον καὶ Πτολε- 
μαῖον, ἔτι δ᾽ "Avríyovov ἀπηλλάγησαν τῶν ἀπὸ τοῦ 
βασιλέως προσδοχωμένων φόβων" οὐκέτι γὰρ ὄντος 4 
οὐδενὸς τοῦ διαδεξομένου τὴν ἀρχὴν τὸ λοιπὸν ἕκαστος 
τῶν κρατούντων ἐθνῶν i] πόλεων βασιλικὰς εἶχεν ἐλ- 
πίδας καὶ τὴν ὑφ᾽ ἑαυτὸν τεταγμένην χώραν εἶχεν 
ὡσανεί τινα βασιλείαν δορίκτητον. τὰ μὲν οὖν κατὰ 

τὴν oiov καὶ τὴν Εὐρώπην καὶ τὰ περὶ τὴν Ελλάδα 
καὶ Μακεδονίαν ἐν τούτοις ἦν. 

κατὰ δὲ τὴν ᾿Ιταλίαν Ῥωμαῖοι δυνάμεσιν ἁδραῖς ὅ 
πεξῶν vs καὶ ἱππέων ἐστράτευσαν ἐπὶ Πολλίτιον, Μαρ- 
ρουκίνων οὖσαν πόλιν. ἀπέστειλαν δὲ καὶ τῶν πολι- 
τῶν εἰς ἀποικίαν καὶ κατῴκισαν τὴν προσαγορευομένην 
Ἰντέραμναν. 

Κατὰ δὲ τὴν Σικελίαν ἀεὶ μᾶλλον αὐξομένου ᾽4γα- 106 

ϑοκλέους καὶ δυνάμεις ἁδροτέρας ἀϑροίξοντος Καρχη- 
δόνιοι πυνθανόμενοι τὸν δυνάστην συσκχευαξόμενον τὰς 

ἂν τῇ νήσῳ πόλεις, ταῖς δὲ δυνάμεσιν ὑπερέχοντα τῶν 
σφετέρων στρατιωτῶν ἔδοξαν ἐνεργέστερον ἅψασϑαι 
τοῦ πολέμου. εὐθὺς οὖν τριήρεις μὲν κατήρτησαν 
τριάκοντα πρὸς ταῖς ἑκατόν, στρατηγὸν δὲ προχειρισά- 
μενον τῶν παρ᾽ αὐτοῖς ἐπιφανεστάτων ᾿Αμίλκαν ἔδωκαν 
αὐτῷ τῶν μὲν πολιτικῶν στρατιωτῶν δισχιλίους, ἐν 
οἷς ἦσαν πολλοὶ καὶ τῶν ἐπιφανῶν, τῶν δ᾽ ἀπὸ τῆς 

9 καὶ Πτ. καὶ Δυσίμαχον F. 8 ὑπὸ F. 7. ὑφ᾽ ἑαυτῶν F. 
εἶχον R. 19 ve om. F. Πολίτιον.. Μαρουκίνων F. II. Μαρ- 
ρουκίνων οὖσαν z.] Πομπηΐαν Novxsoívov οὖσαν mx. Burger 
Mnem. XVI p. 86sq.; idem BAW Amsterd. n. s. II p. 66. 782.38 
Τεάτιον Μαρουκ. οὖσαν π.: at cf. Binneb. 1.1. p. 69 ἃ. 1; Pirro 
l.l p. 29 a. 1. 15 ᾿Ιντέραμνον F. 90 στρατιωτῶν] croctn- 
γῶν F, corr. 2. m. in marg. — 21 μὲν oy» V. — 9 € ew. X. 
26 τῆς om. F. 
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164 Diodor. XIX 106. 107. 

Διβύης μυρίους, ἐκ δὲ τῆς Τυρρηνίας μισθοφόρους 
χιλίους καὶ ξευγίππας διακοσίους, ἔτι δὲ Βαλιάρας 

σφενδονήτας χιλίους, ὁμοίως δὲ χρημάτων πλῆϑος καὶ 

βελῶν καὶ σίτου καὶ τῶν ἄλλων τῶν εἷς πόλεμον χρη- 
σίμων τὴν καϑήχουσαν παρασκευήν. ἀναχϑέντος δ᾽ 

ἐκ τῆς Καρχηδόνος τοῦ στόλου παντὸς καὶ γενομένου 
πελαγίου χειμὼν ἐξαίφνης ἐπιπεσὼν ἑξήκοντα μὲν 
τριήρεις ἠφάνισε, διακόσια δὲ τῶν σιτηγῶν πλοίων 

διέφθειρεν. ὃ δὲ λοιπὸς στόλος μεγάλοις περιπεσὼν 
χειμῶσι μόλις διεσώϑη πρὸς τὴν Σικελίαν. ἀπώλοντο 

δὲ καὶ τῶν ἐπιφανῶν Καρχηδονίων οὐκ ὀλίγοι, δι᾽ 
og συνέβη τὴν πόλιν δημόσιον ἄρασϑαι πένϑος᾽ 
εἰώϑασι ydg, ἐπειδὰν μείξων τις ἀτυχία γένηται περὶ 

τὴν πόλιν, μέλασι σακκίοις κατακαλύπτειν τὰ τείχη. 
᾿Αμίλκας δ᾽ ὁ στρατηγὸς ἀναλαβὼν τοὺς διασωϑέντας 

ἐκ τοῦ χειμῶνος μισϑοφόρους συνῆγε καὶ τῶν κατὰ 
Σικελίαν συμμάχων ἐστρατολόγει τοὺς εὐθέτους. παρ- 

ἕλαβε δὲ καὶ τὰς προὐπαρχούδας δυνάμεις καὶ πάντων 
τῶν εἷς πόλεμον εὐθέτων ἐπιμέλειαν ποιησάμενος ἐν 

ὑπαίϑρῳ συνεῖχε τὰ στρατόπεδα, πεξοὺς μὲν ἔχων 
περὺ τοὺς τετρακισμυρίους, ἱππεῖς δὲ σχεδὸν πεντα- 

16 

κισχιλίους. ταχὺ δὲ τὴν γεγενημένην ἀτυχίαν διορ-400 

ϑωσάμενος καὶ δόξας ἀγαϑὸς εἶναι τῶν μὲν συμμάχων 
τὰς ψυχὰς προκαταπεπληγμένας ἀνεχτήσατο, τοῖς δὲ 

πολεμίοις οὐ τὴν τυχοῦσαν ἀγωνίαν ἐπέστησεν. 

1 μυρίων F. 2 ξευγίππας] codd. omnes; quinam fuerint 
non constat (Wess.); ξευγίτας Reiske; ξευγνίτας Brunet de Presle 
(Meltzer Karth. I p. 524). 4 εἰς τὸν πόλεμον F. 10 μόγις F. 
18 εἰώϑεσαν F. 14 ῥακίοις F. 18 xol δυνάμεις F.— 19 sig 
τὸν πόλεμον F. 19—922 ἐν --- διορϑωσάμενος om. F. 28 ἀγαϑὸς 
egere εἶναι vel (&vio» Reiske. 34 καταπεπληγμένας F. 
σοὺρ τὰς ψυχὰς προκαταπεπληγμένους Kallenb. I p. 21; at cf. 

87, 8. ᾽ 



Ol. 111,3: 811 a. Chr. 165 

yacoxAío δὲ τὰς τῶν Καρχηδονίων δυνάμεις 101 

ὁρῶν ὑπερεχούσας τῶν ἑαυτοῦ διέλαβε τῶν vs φρου- 

ρίων οὐκ ὀλίγα μεταϑήσεσϑαι πρὸς τοὺς Φοίνικας καὶ 

τῶν πόλεων ὅσαι προσέκοπτον αὐτῷ. μάλιστα δ᾽ εὐ- 
5 λαβεῖτο περὶ τῆς τῶν Γελῴων, πυνθανόμενος ἐν τῇ 

τούτων χώρᾳ πάσας εἷναι τὰς τῶν πολεμίων δυνάμεις. 

ἐγένετο δ᾽ αὐτῷ περὶ τοῦτον τὸν χρόνον καὶ περὶ τὸν 

στόλον οὐ μικρὸν ἐλάσσωμα᾽ τῶν γὰρ νεῶν εἴκοσιν 
ἐπὶ τὸν πορϑμὸν ὑποχείριοι τοῖς Καρχηδονίοις κατ- 

10 ἔστησαν σὺν αὐτοῖς ἀνδράσιν. οὐ μὴν ἀλλὰ κρίνας 
τὴν τῶν Γελῴων πόλιν ἀσφαλίδσασϑαι φρουρᾷ, φανε- 

ρῶς οὐκ ἐτόλμα δύναμιν εἰσαγαγεῖν, ἵνα μὴ φϑάσαι 
συμβῇ τοὺς Γελῴους προφάσεως δεομένους καὶ τὴν 

πόλιν ἀποβάλῃ μεγάλας ἀφορμὰς αὐτῷ παρεχομένην. 

16 ἀπέστειλεν οὖν κατ᾽ ὀλίγους τῶν στρατιωτῶν ὡς ἐπί 4 
τινὰς χρείας. ἕως ὕτου συνέβη τῷ πλήθει πολὺ προ- 

τερῆσαι τῶν πολιτικῶν. uev ὀλίγον δὲ καὶ αὐτὸς παρα- 
γενόμενος προδοσίαν ἐνεκάλξοσς καὶ μετάϑεσιν τοῖς 
Γελῴοις, εἴτε καὶ κατ᾽ ἀλήϑειαν αὐτῶν διανοηϑέντων 

80 TL πρᾶξαι τοιοῦτον, εἴτε καὶ ψευδέσι διαβολαῖς φυγά- 
Óov πεισθεὶς ἢ καὶ χρημάτων βουλόμενος εὐπορῆσαι, 

(καὶ) ἀπέσφαξε τῶν Γελῴων πλείους τῶν τετρακιόχι- 
λίων καὶ τὰς οὐσίας αὐτῶν ἀνέλαβε. προσέταξε δὲ 

καὶ τοῖς ἄλλοις Γελῴοις πᾶσι τά τε νομίσματα καὶ 

86 τὸν ἄσημον ἄργυρόν vs καὶ χρυσὸν ἀνενεγκεῖν, δι- 

to 

e 

9 τῶν ἑαυτοῦ om. F; ast. not. Steph. S τῶν γὰρ νεῶν ἐπὶ 
(περὶ Reiske; at cf. Pol. III 19, 4) τὸν πορϑμὸν εἴκοσιν ὑπο- 
χείρια v. K x. F. — 11 φρουραῖς F. 18 τοῖς Γελῴοις EF. δεο- 
μένους] δεδομένης Wurm; λαβομένους Hertl. II 2 p. 17. 19 xol 
del. Reiske. αὐτῷ F. 21 ἢ καὶ νὴ (sic) διὰ qo. F. — 9. CN 
add. Bekk. 38 ἀνέλαβε] fort. εἰς αὐτὸν «Seni ex CER M 
(Wess.). 
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απειληδσάμενος τιμωρήδσασϑαι τοὺς ἀπειϑήδσαντας. ταχὺ 
δὲ πάντων πραξάντων τὸ προσταχϑὲν διὰ τὸν φόβον 

χρημάτων τε πλῆϑος ἤϑροιδσε καὶ πᾶσι τοῖς ταττο- 

μένοις ὑφ᾽ ἑαυτὸν δεινὴν ἐνεποίησε κατάπληξιν. δόξας 

δ᾽ ὠμότερον κεχρῆσϑαι τοῦ χαϑήκοντος τοῖς Γελῴοις 5 
τοὺς μὲν ἀποσφαγέντας sig τὰς ἐκτὸς τῶν τειχῶν 

τάφρους συνέχωσεν, ἐν δὲ τῇ πόλει τὴν ἱκανὴν φρου- 

108 ρὰν ἀπολιπὼν ἀντεστρατοπέδευσδε τοῖς πολεμίοις. κατ- 

r9 

e 

» εἶχον δὲ Καρχηδόνιοι μὲν τὸν "Exvouov λόφον, ὅν 
φαόι φρούριον γεγενῆσϑανι Φαλάριδος. ἐν τούτῳ δὲ i 
λέγεται κατεδσκευακέναι τὸν τύραννον ταῦρον χαλκοῦν 

τὸν διαβεβοημένον πρὸς τὰς τῶν βεβασανισμένων τι- 

μωρίας, ὑποκαιομένου τοῦ κατασκευάσματος" διὸ καὶ 

τὸν τόπον "Exvouov ἀπὸ τῆς sig τοὺς ἀτυχοῦντας 

ἀσεβείας προσηγορεῦσϑαι. ἐκ δὲ ϑατέρου μέρους ᾿᾽4γα- 15 
ϑοκλῆς ἕτερον τῶν Φαλάριδος γεγενημένων φρουρίων 

κατεῖχε, τὸ προσαγορευϑὲν ἀπ᾽ ἐκείνου Φαλάριον. καὶ 

διὰ μέσων μὲν τῶν παρεμβολῶν ἦν ποταμός, ὃν ἀμ- 

φότερον πρόβλημα τῶν πολεμίων ἐπεποίηντο, φῆμαι 

δὲ κατεῖχον ἐπὶ τῶν προτέρων χρόνων ὅτι δεῖ περὶ so 

τὸν τόπον τοῦτον πλῆϑος ἀνθρώπων ἐν μάχῃ διαφϑα- 
ρῆναι. οὐκ ὄντος δὲ φανεροῦ παρ᾽ ὁποτέροις γενήσεται 

τὸ ἀτύχημα, συνέβαινε δεισιδαιμονεῖν τὰ στρατόπεδα 

καὶ πρὸς μάχην ὀκνηρῶς ἔχειν. διόπερ ἐπὶ πολὺν χρό- 
νον οὐδέτεροι τὸν ποταμὸν ἐτόλμων διαβαίνειν ἀϑρόοις τὸ 

1 τιμωρήσεσϑαι Dind. ἀπαιτήσοντας F. ὅ τοὺς καϑήκον- 
τας F. 9 τὸν μὲν F. 18 ὑποκαομένου X. 17 Φαλαριον] cf. 
Schubring Rh. M. XXVIII p. 1886. 18 διαμέσον F. ποταμός) 
Himeras scil; cf. XIX 109,4; XX 8,1. ᾧὦ --- προβλήματα 
20 éz2) ἀπὸ Hertl Π 2 p. 17 (vel ix) et Madv. I p. 512. σπρο- 
τέρω» usitatius πρότερον (cf. K&Menb.l p.12*s9). 86 ἐτόλ- 

, “ον (corr. 2. m.) X (cf. ΔΊΔΟΥ -ϑόρτα. Ὁ. 3$). 
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Ol. 117, 2: 311 ἃ. Chr. 161 

στρατιώταις, ἕως ὅτου παράλογός τις αἰτία προεκαλέ- 
ὅατο αὐτοὺς sig τὸν ὁλοσχερῆ κίνδυνον. τῶν γὰρ 
Διβύων κατατρεχόντων τὴν πολεμίαν ᾿4γαϑοκλῆς παρ- 

ὠξύνϑη τὸ παραπλήσιον ποιῆσαι. ἀγόντων δὲ λείαν 

τῶν Ἑλλήνων καί τινα τῶν ἀπὸ τῆς παρεμβολῆς ὑπο- 
ξυγίων ἀπαγαγόντων ἐπεξῆλθον ἐκ τοῦ Καρχηδονίων 

χάρακος οἱ τούτους διώξοντες. ὃ δ᾽ ᾿'4γαϑοκλῆς προ- 

ἰδόμενος τὸ μέλλον ἔδσεσϑαι παρὰ τὸν ποταμὸν ἔϑηκεν 
ἐνέδοαν ἀνδρῶν ἐπιλέκτων ταῖς ἀρεταῖς. οὗτοι δέ, 
τῶν Καρχηδονίων τοὺς τὴν λείαν ἄγοντας ἐπιδιωκόν- 
τῶν καὶ διαβάντων τὸν ποταμόν, ἐξανέστησαν ἐκ τῆς 
ἐνέδρας ἄφνω καὶ προσπεσόντες ἀτάκτοις ῥᾳδίως ἐτρέ- 
ψαντο. φονευομένων δὲ τῶν βαρβάρων καὶ πρὸς τὴν 

ἰδίαν παρεμβολὴν φευγόντων ᾿4γαϑοκλῆς, νομίδας 

ἥκειν τὸν καιρὸν τοῦ διαγωνίδασϑαι, πᾶσαν ἤγαγε 
τὴν δύναμιν ἐπὶ τὴν τῶν πολεμίων στρατοπεδείαν. 
προσπεσὼν δ᾽ αὐτοῖς ἀπροσδοκήτως καὶ ταχὺ μέρος 
τῆς τάφρου χώδας ἀνέσπαδσε τὸν χάρακα καὶ βιαξό- 
μενος εἰς τὴν παρεμβολὴν παρεισέπεσεν. οἱ δὲ Καρ- 

χηδόνιοι διά τε τὸ παράδοξον καταπεπληγμένοι καὶ 

πρὸς ἔχταξιν οὐ δυνάμενοι λαβεῖν ἀναστροφήν, ὡς 
ἔτυχε τοῖς πολεμίοις ἀπήντων καὶ ἠγωνίξοντο. περὶ 

δὲ τὴν τάφρον ἀμφοτέρων ἐρρωμένως κινδυνευόντων 
ταχὺ πᾶς ὁ πλησίον τόπος νεχρῶν κατεστρώϑη᾽ οἵ τε 

γὰρ τῶν Καρχηδονίων ἐπιφανέστατοι τὴν παρεμβολὴν 

δρῶντες ἁλιδκομένην ἐβοήϑουν, οἵ τὸ περὶ τὸν ᾿4γα- 

ϑοκλέα τῷ προτερήματι τεϑαρρηκότες καὶ νομίξοντες 
ἑνὶ κινδύνῳ καταλύσειν πάντα τὸν πόλεμον ἐνέκειντο 
τοῖς βαρβάροις. ὃ δ᾽ ᾿Δμίλκας δρῶν κατισχυομένους 109 

6 τῶν Καργ. F. 8 ἐνέθηκεν V. Δ τοῦ οτ ὃ. 
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τοὺς ἑαυτοῦ xol τῶν Ἑλλήνων ἀεὶ πλείους παρ- 

εἰσπίπτοντας εἷς τὴν παρεμβολὴν ἐπέστησε τοὺς σφεν- 
δονήτας τοὺς ἐκ τῶν Βαλιαρίδων νήσων, ὄντας οὐκ 

ἐλάττους τῶν χιλίων. οὗτοι δὲ συνεχεῖς καὶ μεγάλους 

λίϑους ἀφιέντες πολλοὺς μὲν ἐὀτραυμάτιξον, οὐκ ὀλίγους 5 

δὲ καὶ τῶν βιαζομένων ἀπέχτεινον, τῶν δὲ πλείστων 

τὰ σκεπάζοντα τῶν ὅπλων συνέτριβον᾽ οἱ γὰρ ἄνδρες 
οὗτοι μναιαίους λίϑους βάλλειν εἰωθότες μεγάλα συμ- 
βάλλονται πρὸς νίχην ἐν τοῖς κινδύνοις, ὡς ἂν ἐκ 

παίδων παρ᾽ αὐτοῖς τῆς ἐν ταῖς σφενδόναις γυμνασίας 10 

διαπονουμένης. τούτῳ δὲ τῷ τρόπῳ τοὺς “Ελληνας ἐκ 

τῆς παρεμβολῆς ἐκβαλόντες ἐκράτησαν. πάλιν δὲ oi 

περὶ τὸν ᾿4γαϑοχλέα κατ᾽ ἄλλους τόπους προσβολὰς 
ἐποιοῦντο καὶ δὴ τῆς παρεμβολῆς ἤδη κατὰ κράτος 
ἁλισκομένης κατέπλευσε τοῖς Καρχηδονίοις δύναμις ἔκ 15 

“Διβύης ἀνέλπιστος. διὸ καὶ ταῖς ψυχαῖς πάλιν ϑαρ- 

ρήσαντες οἱ μὲν ἐκ τῆς παρεμβολῆς κατὰ στόμα ἔἐκιν- 
δύνεδυον, οἱ δὲ παρόντες ἐπὶ τὴν βοήϑειαν κύχλῳ 
περιίσταντο τοὺς Ἕλληνας. ὧν τιτρωσκομένων παρα- 
δόξως ἡ μὲν μάχη ταχὺ παλίντροπος ἐγένετο, ἔφευγον so 
δ᾽ οἱ μὲν sig τὸν Ἱμέραν ποταμόν, οἱ δ᾽ εἷς τὴν παρ- 
ἐμβολήν. τεσσαράκοντα σταδίους (δ᾽) ἐχούσης τῆς 
ἀποχωρήσεως καὶ ταῦτα OysÓ0v πάσης πεδινῆς οὔσης 

ἐπεδίωκον οἱ τῶν βαρβάρων ἱππεῖς. οὐκ ὅλασσον ὄντες 

πεντακισχιλίων. διὸ καὶ συνέβη τὸν μεταξὺ τόπον 5 
402 

νεκρῶν πληρωϑῆναι, πολλὰ συμβαλλομένου καὶ τοῦ 

8 Βαλαρίδων RX Βαλλιαρίδων F (in marg. 2. m. περὲ Βαλ- 
λιαρίδων); cf. V 17, 2; XIII 80, 2; Hübner ap. P.-W. s. v. 
8 μνααίους F. 16 πάλιν ἄνα ϑαρρήσαντες ΧΧ 10, 1. 
91 cf. Schubring Rh. M. XX p. 134; Holm. G. S. II p. 476 
qui Diodorum errore teneri yprob&nt, aliter Schubert Agath. 

P. 8254. 22 (δ᾽. add. Dind. — 2A ἔλάδσοονες Y. 
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ποταμοῦ πρὸς τὴν τῶν Ελλήνων ἀπώλειαν ὑπὸ κύνα 5 
γὰρ οὔσης τῆς ὥρας καὶ τοῦ διωγμοῦ περὶ μέσον 
ἡμέρας γινομένου οἱ πολλοὶ τῶν φευγόντων διά τε 

τὸ καῦμα καὶ τὴν ἐκ τῆς φυγῆς κακοπάϑειαν ἔχδιψοι 
γιγνόμενοι λάβρως ἔπινον, καὶ ταῦϑ᾽ ἁλυκοῦ τοῦ ῥεύ- 
ματος ὄντος. διόπερ οὐκ ἐλάττους τῶν ἐν τῷ διωγμῷ 

σφαγέντων εὑρέϑηδσαν παρὰ τὸν ποταμὸν τετελδυτη- 
κότες ἄτρωτοι. ἔπεσον δ᾽ ἐν τῇ μάχῃ ταύτῃ τῶν μὲν 
βαρβάρων περὶ πεντακοσίους, τῶν δ᾽ Ἑλλήνων οὐκ 
ἐλάττους ἑπτακισχιλίων. 

᾿4γαϑοκλῆς δὲ τηλικαύτῃ συμφορᾷ περιπεσὼν τοὺς 110 
ἐκ τῆς τροπῆς διασωθέντας ἀνέλαβεν καὶ τὴν παρ- 
ἐμβολὴν ἐμπρήσας sig Γέλαν ἀπεχώρησε. διαδόντος 
δ᾽ αὐτοῦ λόγον ὡς κατὰ σπουδὴν εἷς Συρακούσσας 

ἀναξευγνύειν διέγνωκδ, τριακόσιοι. τῶν ἐκ Διβύης 
ἱππέων κατὰ τὴν χώραν περιέπεσόν τισι τῶν ᾽4γα- 
ϑοχλέους στρατιωτῶν. ὧν εἰπόντων ὡς ᾿Α4γαϑοκλῆς 
εἷς Συραχούσδσας ἀποκεχώρηκεν, εἰσῆλθον sig Γέλαν 
ὡς φίλοι καὶ διαψευσϑέντες τῆς ἐλπίδος κατηκοντίσϑη- 
σαν. ὃ δ᾽ ᾿4ἀγαϑοκλῆς συνέχλεισεν αὑτὸν sig τὴν Γέλαν, 

οὐκ ἀδυνατῶν sig Συρακούσσας διασωϑῆναι, βουλόμε- 

νος δὲ περισπάσαι τοὺς Καρχηδονίους πρὸς τὴν πο- 
λιορκίαν τῆς Γέλας, ἵν᾽ οἱ Συρακόσιοι πολλὴν ἄδειαν 

σχῶσι συγκομίδσαι τοὺς καρπούς, ἀναγκάξοντος τοῦ 
καιροῦ. ὁ δ᾽ ᾿Αμίλκας τὸ μὲν πρῶτον ἐπεχείρει πο- 

λιορκεῖν τὴν Γέλαν, πυνθανόμενος δὲ ἐν ταύτῃ καὶ 

8 γινόμενοι F. οἱ πολλοὶ] πολλοὶ F. , 5 γιγνόμενοι RX 
γινόμενοι F; γενόμενοι edd. λάβρως] λαύρως F. καὶ ταῦτ᾽ 
ἀλυκοῦ ΧΕ, 6 ὄντες F. de re cf. Vitr. VIII 8; Schubring 
Rh. M. XXVIII p. 181. 11 περιπεσὼν xol τοὺς Ε΄. τ, ἀνὸ- 
ξευγνύειν Oiéyvoxs] ἀναξευγνύει WX. — 98 αὐτὸν Ἑ. ἫΝ &xe- 

σωϑῆναε F. 
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δύναμιν εἶναι τὴν ἀμυνομένην xol πάντων εὐπορεῖν 

τὸν ᾿4γαϑοκλέα ταύτης μὲν ἀπέστη τῆς ἐπιβολῆς. τὰ 

δὲ φρούρια καὶ τὰς πόλεις ἐπιπορευόμενος προσήγετο 
καὶ πᾶσιν ἐχρῆτο φιλανθρώπως, ἐκκαλούμενος τοὺς 
Σικελιώτας πρὸς εὔνοιαν. καὶ Καμαριναῖοι μὲν καὶ 

“εοντῖνοι, πρὸς δὲ τούτοις Καταναῖοι καὶ Ταυρομενῖ- 

ταν παραχρῆμα πρέσβεις ἐκπέμψαντες προσέϑεντο Καρ- 
χηδονίοις᾽ μετ᾽ ὀλίγας δ᾽ ἡμέρας οἵ τὲ Μεσσήνιοι καὶ 

᾿4βακαινῖνοι καὶ συχναὶ τῶν πόλεων ἀλλήλας φϑάνου- 

σαν πρὸς ᾿Αμίλκαν ἀφίσταντο᾽ τοσαύτη τοῖς ὄχλοις 
ἐνέπεσεν δρμὴ μετὰ τὴν ἧτταν διὰ τὸ πρὸς τὸν τύ- 
ραννον uícog. ὃ δ᾽ ᾿4γαϑοκλῆς ἀπαγαγὼν τὴν ὑπο- 

λελειμμένην δύναμιν sig Συρακούσσας τὰ πεπονηκότα 

τῶν τειχῶν ἐπεσκεύαξε καὶ τὸν ἀπὸ τῆς χώρας σῖτον 
ἀπεκόμιξε, διανοούμενος τῆς μὲν πόλεως τὴν ἱκανὴν 
ἀπολιπεῖν φυλακήν, τῆς δὲ δυνάμεως. τὴν κρατίστην 

μετάγειν εἷς Διβύην καὶ μετατιϑέναι τὸν πόλεμον εἷς 
τὴν ἤπειρον ἐκ τῆς νήδου. 

Ἡμεῖς δὲ κατὰ τὴν ἐν ἀρχῇ πρόϑεσιν τὴν εἰς 
Διβύην ᾿4γαϑοκλέους διάβασιν ἀρχὴν ποιησόμεϑα τῆς 
ἑπομένης βίβλου. 

t 

1 ἀμυνουμένην Madv. I p. 519. 6 Ταυρομενίται R (. . velvou 
2. m.) Ταυρομενόται X. 9. ᾿Αβακαινῖνοι ra ra Me RX (cf. 
XIV 78, 5) βακίνειοι F; corr. Cluv. (cf. 65, 6; XXII 13, 2; 
Steph. Byz. 8. V.; cf. Mueller ad Pit ΠῚ 4, 7; Hülsen ap. P. -W. 
8. v. ἀλλήλαις ᾿φϑονοῦσαι F. 12 ἀπαγαγὼν] ἀπολιπὼν libri 
omnes; corr. Rhod. 17 μεταϑεῖναι F. 

Διοδώρου Σικελιώτου ἱστοριῶν IO subscr. RX 200. Xux. 
βιβλιοϑήκης ἱστορικῆς ἐννεακαιδέκατον F. 

μὰ 0 



408 Τάδε ἔνεστιν ἐν τῇ εἰκοστῇ τῶν Διοδώρου 

βύβλων. 

α΄. Ὡς ᾿4γαϑοκλῆς διαβὰς εἰς Λιβύην ἐνίκησεν παρατάξει Καρ- 

χηδονίους καὶ πολλῶν πόλεων ἐκυρίευσεν. 
B. Ὡς Κάσανδρος Αὐδολέοντι μὲν ἐβοήϑησε, πρὸς δὲ ὥτολε- 

μαῖον τὸν ᾿Αντιγόνου στρατηγὸν ἀποστάτην γενόμενον συμ- 
5 μαχίαν ἐποιήσατο. 

y. Ὡς Πτολεμαῖος μὲν τῶν περὶ Κιλικίαν πόλεών τινας εἷλε, 

“ημήτριος δ᾽ ὁ ᾿Αντιγόνου ταύτας ἀνεκτήσατο. 
δ΄, Ὡς Πολυπέρχων μὲν Ἡρακλέα τὸν ἐκ Βαρσίνης ἐπεχείρησε 

κατάγειν ἐπὶ τὴν πατρῴαν βασιλείαν, Πτολεμαῖος δὲ Νικο- 
10 κρέοντα τὸν βασιλέα τῶν Παφίων ἐπανείλατο. 

ε΄. Περὶ τῶν πραχϑέντων ἐν μὲν τῷ Βοσπόρῳ τοῖς βασιλεῦσιν, 
κατὰ δὲ τὴν ᾿Ιταλίαν Ῥωμαίοις καὶ Σαμνίταις. 
Πτολεμαίου στρατεία ἐπὶ Κιλικίαν καὶ τὴν ἑξῆς παραϑα- 
λάττιον. 

15 ζ΄. Ἡρακλέους ἀναίρεσις ὑπὸ Πολυπέρχοντος. 
η΄. Ἀμίλκου τοῦ στρατηγοῦ τῶν Καρχηδονίων ἅλωσις ὑπὸ Σὺυ- 

ρακοσίων. 

ὃ΄. Ὡς ᾿Ακραγαντῖνοι τοὺς Σικελιώτας ἐλευϑεροῦν ἐπεχείρησαν. 

νι. Ὡς τῶν Συρακοσίων εἴχοσι ναῦς ἥλωσαν. 

30 τα΄. Περὶ τῆς ἐν Λιβύῃ γενομένης στάσεως καὶ τοῦ κινδύνου τοῦ 

περὶ τὸν ᾿4γαϑοκλέα. 

, βίβλων ΧΕ, ὃ Κάσσανδρος F semper. «4ὐδολέοντι) Λέοντι 
RXF (suprascr. &b 2. m. 4vóo); cf. XX 19,1 (ubi «ὐτολέων 
legitur in cod. F); XXI 18. 4 ταύτας] πάσας F. 8 Πολυ- 
σπέρχων F semper. 9 Nixoxofovro] cf. XX 91 ubi falso 
Νικοκλῆς audit Paphiorum rex. 12 ἐν δὲ τῇ ᾿Ιταλίᾳ "P. καὶ 
Σαυνίταις (cf. XIX 10, 1) F. 18 ἐκστρατεία V. meses oes- 
σίαν F. 16 Συρακουσίων (τ... κουδονῶνλ ὃ  wXeNET- 
19 εἰχοσι) δέκα XX. 32, ὅ (Dind). 



, 
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xS. 

xn. 

Diodor. XX. 

. Περὶ τῶν πραχϑέντων ᾿ἀππίῳ Κλαυδίῳ κατὰ τὴν τιμητικὴν 
ἀρχήν. 

. Παράδοσις Κορίνϑου καὶ Σικυῶνος Πτολεμαίῳ. 

Κλεοπάτρας ἐν Σάρδεσιν ἀναίρεσις. 

. Ὡς ᾿4γαϑοκλῆς Καρχηδονίους μὲν ἐνίκησεν μάχῃ, τὸν δὲ 

δυνάστην τῆς Κυρήνης Ὀφέλλαν μεταπεμψάμενος ἐπὶ κοινο- 
πραγίαν κατέσφαξεν, καὶ τὴν μετὰ τούτου δύναμιν παρέλαβεν. 

. Ὡς Καρχηδόνιοι Βορμίλκαν ἐπιϑέμενον τυραννίδι κατέλυσαν. 
Ὡς ᾿4γαϑοκλέους ἀποπέμψαντος εἰς Σικελίαν τὰ λάφυρα τινὰ 404 
τῶν πλοίων ἐναυάγησεν. 

". Ve Ῥωμαῖοι Μαρσοῖς μὲν πολεμουμένοις ὑπὸ Σαμνιτῶν 
ἐβοήϑησαν, ἐν δὲ τῇ Τυρρηνίᾳ Κάπριον ἐξεπολιόρκησαν. 

. Ζ“ημητρίου τοῦ πολιορκητοῦ κατάπλους εἰς τὸν Πειραιᾶ καὶ 

τῆς Μουνυχίας ἅλωσις. 
᾿Ελευϑέρωσις ᾿4ϑηναίων καὶ Μεγαρέων. 

. Πλοῦς ἐπὶ Κύπρον Ζημητρίου καὶ μάχη πρὸς Μενέλαον τὸν 
στρατηγὸν καὶ Σαλαμῖνος πολιορκία. 

. Ναυμαχία Ζημητρίου πρὸς Πτολεμαῖον καὶ νίκη Δημητρίου. 
. Παράληψις Κύπρου vs πάσης καὶ τῆς Πτολεμαίου δυνάμεως. 
. Ὡς μετὰ τὴν νίκην ταύτην ᾿Αντιγόνου καὶ 4Ζημητρίου περι- 
ϑεμένων διάδημα ξηλοτυπήσαντες οἱ λοιποὶ δυνάσται βασιλεῖς 
ἑαυτοὺς ἀνηγόρευσαν. | 
Ὡς ᾿4γαϑοκλῆς ᾿Ιτύκην ἐκπολιορκήσας διεβίβασε μέρος τῆς 
δυνάμεως εἰς τὴν Σικελίαν. 

10 

15 

Ὡς Ἀκραγαντῖνοι παραταξάμενοι πρὸς τοὺς ᾿4γαϑοκλέους 536 

στρατηγοὺς ἡττήϑησαν. 

. Ὡς ᾿4γαϑοκλῆς Ἡράκλειαν μὲν καὶ Θέρμα καὶ Κεφαλοίδιον 
προσηγάγετο, τὴν δὲ τῶν ᾿Απολλωνιατῶν χώραν καὶ πόλιν 
ἐξηνδραποδίσατο. 
Ὡς ᾿4γαϑοκλῆς ἐν Σικελίᾳ ναυμαχίᾳ μὲν ἐνίκησε Καρχη- 
δονίους, μάχῃ δ᾽ ᾿ἀκραγαντίνους. 

6 Ὀφέλλαν] cf. XVIII 21, 7. — 8 Βορμίλκαν libri semper 
omnes; cf. ad XX 10,1. κατέλευσαν Wess. (cf. XX 44, 6). 
9 ἀποπέμψαντος) ἀποστείλαντος F. 11 Μαρσοῖς] Μαρίοις RX 
(cf. XX 44, 8) ᾿Ιάπυξι F. 19 Κάπριον)] cf. XX 44, 9, ubi 
Aa£pror praebent RX. 18 Πειραιέα F. 18 καὶ νίκη Ζημη- 
roov] καὶ ἧττα Πτολεμαίου Y. 99, προοσαντηόρευσαν FE, 
57 Χεφαλεέδεν F (cf. XX 560, 8). 



μη΄. 

Argumentum. 178 

. Διάβασις εἷς Λιβύην ᾿Αγαϑοκλέους τὸ δεύτερον xol ἧττα. 
Αἱ γενόμεναι ταραχαὶ κατὰ τὰ ἑκατέρων στρατόπεδα. 

. Ἀγαθοκλέους δρασμὸς εἰς Σικελίαν. 
. Αἱ γενόμεναι σφαγαὶ τῶν Σικελιωτῶν ὑπὸ ᾿4γαϑοκλέους. 
. Στρατεία ᾿Αντιγόνου βασιλέως μεγάλαις δυνάμεσιν ἐπ᾽ 
«Αἵγυπτον. 

. Ἀπόστασις Πασιφίλου στρατηγοῦ ἀπὸ ᾿ἐγαϑοκλέους. 
. Ὡς Καρχηδόνιοι συνέϑεντο τὴν εἰρήνην πρὸς ᾿4γαϑοκλέα. 

. Ὡς Ῥόδον πολιορκήσας Ζημήτριος διελύσατο τὴν πολιορκίαν. 

. Ὡς Ῥωμαῖοι Σαμνίτας δυσὶ μάχαις ἐνίκησαν. 
. Ὡς Ζημήτριος ἀπὸ τῆς Ῥόδου πλεύσας εἰς τὴν ᾿Ελλάδα τὰς 
πλείστας πόλεις ἠλευϑέρωσεν. 

. Ὡς ᾿4γαϑοκλῆς Διπαραίους χρήματα ἀδίκως εἰσπραξάμενος 

ἀπέβαλε τὰς ναῦς ἐν αἷς ἦν τὰ χρήματα. 
Ὡς Ῥωμαῖοι τὸ μὲν ἔϑνος τῶν Αἴκλων κατεπολέμησαν, πρὸς 
δὲ τοὺς Σαμνίτας συνέϑεντο τὴν εἰρήνην. 

. Τὰ πραχϑέντα Κλεωνύμῳ περὶ τὴν ᾿Ιταλίαν. 

. 4v ἃς αἰτίας οἱ περὶ Κάσανδρον καὶ Λυσίμαχον, ἕτι δὲ 
Σέλευκον καὶ Πτολεμαῖον συνδραμόντες ἐνεστήσαντο τὸν 
πόλεμον πρὸς ᾿Αντίγονον. 

. Στρατεία Κασάνδρου μὲν ἐπὶ Δημήτριον εἰς Θεσσαλίαν, 
Λυσιμάχου δ᾽ εἰς τὴν ᾿Ασίαν. 

. Ἀπόστασις Δοκίμου καὶ Φοίνικος τῶν στρατηγῶν ἀπ᾽ Avu- 
γόνου. 

^. Ὡς "Avriyovog ἀντιστρατοπεδεύσας Λυσιμάχῳ πολὺ προεῖχε 
ταῖς δυνάμεσιν. 

. Ὡς 4ημήτριον τὸν υἱὸν ἐκ τῆς Ελλάδος μετεπέμψατο. 

. Ὡς Πτολεμαῖος μὲν ἐχειρώσατο τὰς πόλεις τὰς ἐν τῇ Κοίλῃ 

Συρίᾳ, Σέλευκος δ᾽ ἐκ τῶν ἄνω σατραπειῶν τὴν κατάβασιν 
ἐποιήσατο μέχρι Καππαδοκίας. 
Διάλυσις ἁπασῶν τῶν δυνάμεων εἰς χειμασίαν. 

4 σφαγαὶ F, corr. 2. m. D εἰς Αἴγυπτον F. 8 τὴν 
om. F. Ὡς ᾿ἀγαθοκλέα Καρχηδόνιοι συνέϑεντο πρὸς εἰρήνην X. 
14 ἦσαν F. 1ὅ Αἴκλω»] "ἄσκλων RX ’᾿Ασκλῶν F; corr. Rhod.; 
cf. ad XX 101, 5 ubi 4íixAió» RX Αἰκάλων F. 91 στρατιὰ F. 
26 δυνάμεσι R. 



AIOAQPOT XIKEAIOTOT IXZTOPION * 

BIBAOX EIKOXTH. 406 

1 Τοῖς sig τὰς ἱστορίας ὑπερμήκεις δημηγορίας παρ- 

ἐμβάλλουσιν ἢ πυκναῖς χρωμένοις ῥητορείαις δικαίως 

ἄν τις ἐπιτιμήσειεν᾽ οὐ μόνον γὰρ τὸ συνεχὲς τῆς 
διηγήδεως διὰ τὴν ἀκαιρίαν τῶν ἐπεισαγομένων λόγων 
διασπῶσιν, ἀλλὰ καὶ τῶν φιλοτίμως ἐχόντων πρὸς 5 
τὴν τῶν πράξεων ἐπίγνωσιν ζμεδολαβοῦσι τὴν ἐπι- 

ϑυμίαν». καίτοι ys τοὺς ἐπιδείκνυσϑαι βουλομένους 

λόγου δύναμιν ἔξεστι κατ᾽ ἰδίαν δημηγορίας καὶ πρε- 

σβευτικοὺς λόγους, ἔτι δὲ ἐγκώμια καὶ ψόγους καὶ 
τἄλλα τὰ τοιαῦτα συντάττεσθαι" τῇ γὰρ οἱκονομίᾳ τῶν 10 

λόγων χρησάμενοι καὶ τὰς ὑποθέσεις χωρὶς ἑκατέρας 
ἐξεργασάμενον κατὰ λόγον ἂν ἐν ἀμφοτέραις ταῖς 

3 πραγματείαις εὐδοκιμοῖεν. νῦν δ᾽ ἔνιοι πλεονάσαντες 

ἐν τοῖς ῥητορικοῖς λόγοις προσϑήχην ἐποιήσαντο τὴν 

ὅλην ἱστορίαν τῆς δημηγορίας. λυπεῖ δ᾽ οὐ μόνον τὸ 

κακῶς γραφέν, ἀλλὰ καὶ τὸ δοκοῦν ἐν τοῖς ἄλλοις 
ἐπιτετεῦχϑαι τόπων καὶ καιρῶν τῆς οἰχείας τάξεως 

to 

[5j 

inscr. x' RX ; Διοδώρου Σικελιώτου ἱστοριῶν x' F. 6 (usco- 
λαβοῦσι τὴν ἐπυιϑυμίαν» suppl. Wess. ex XVI 1, 2; (τὴν προ- 
ϑυμίαν ἀπαμβλύνουσι πρὸς τὴν ἀνάγνωσιν) Madv. I p. 512. 
7 γε om. Ε΄. ἐνδείκνυσϑαι F. 9. ἕτι δὲ ἐγκώμια καὶ ψόγους 
om. F. 18 εὐδοκιμεῖεν EF (corr. 2. m.) εὐδοκίμουν RX. 
16 »voégsu codd.; corr. Dind. ἐπὶ τοῖς ἄλλοις F. — cf. V 1; 

Pol. I 4 (Wess.). 



Ol. 117,2: 811 a. Chr. 175 

διημαρτηκός. διὸ καὶ τῶν ἀναγινωσκόντων τὰς τοιαύ- 4 

τας πραγματείας οἱ μὲν ὑπερβαίνουσι τὰς ῥητορείας, 

κἂν ὅλως ἐπιτετεῦχϑαι δόξωσιν, οἱ δὲ διὰ τὸ μῆκος 

καὶ τὴν ἀκαιρίαν τοῦ συγγραφέως ἐκλυϑέντες τὰς ψυχὰς 

5 τὸ παράπαν ἀφίστανται τῆς ἀναγνώσεως. οὐκ ἀλόγως 
τοῦτο πάσχοντες" τὸ γὰρ τῆς ἱστορίας γένος ἁπλοῦν 5 

ἐστι καὶ συμφυὲς αὑτῷ καὶ τὸ σύνολον ἐμψύχῳ σώ- 
ματι παραπλήσιον, οὗ τὸ μὲν ἐσπαραγμένον ἐστέρηται 

4077íjc ψυχικῆς χάριτος, τὸ δὲ τὴν ἀναγκαίαν σύνϑεσιν 
10 ἔχον δὐχαίρως τετήρηται καὶ τῷ συμφυεῖ τῆς ὅλης 

περιγραφῆς ἐπιτερπῆ καὶ σαφῆ παρίστησι τὴν ἀνάγνω- 

σιν. οὐ μὴν παντελῶς ys τοὺς ῥητορικοὺς λόγους ἀπο- 2 

δοκιμάξοντες ἐκβάλλομεν ἐκ τῆς ἱστορικῆς πραγματείας 

τὸ παράπαν᾽ ὀφειλούδης γὰρ τῆς ἱστορίας τῇ ποικιλίᾳ 
κεκοσμῆσϑαι κατ᾽ ἐνίους τόπους ἀνάγκη προσλαμβάνε- 
σϑαι καὶ τοὺς τοιούτους λόγους — καὶ ταύτης τῆς 

εὐκαιρίας οὐδ᾽ ἂν ἐμαυτὸν ἀποστερῆσαι βουληϑείην --- 

ὥσϑ᾽ ὅταν τὰ τῆς περιστάσεως ἀπαιτῇ πρεσβευτοῦ ἢ 

συμβούλου δημηγορίαν ἢ τῶν ἄλλων τι τοιοῦτον, ὃ 

μὴ τεϑαρρηχκότως δσυγκαταβαίνων πρὸς τοὺς ἐν τοῖς 
λόγοις ἀγῶνας καὶ αὐτὸς ὑπαίτιος ἂν εἴη. οὐκ ὀλίγας 

γὰρ ἄν τις αἰτίας εὕροι, καϑ' ἃς κατὰ πολλὰ ἀναγ- 
καίως παραληφϑήσεται τὰ τῆς ῥητορείας᾽ ἢ γὰρ πολ- 

λῶν εἰρημένων εὐστόχως καὶ καλῶς οὐ παραλειπτέον 

δι᾿ ὀλιγωρίαν τὰ μνήμης ἄξια καὶ τῇ ἱστορίᾳ κεκραμέ- 
νην ἔχοντα τὴν ὠφέλειαν, ἢ μεγάλων καὶ λαμπρῶν 
τῶν ὑποθέσεων οὐσῶν οὐ περιορατέον ἐλάττονα τῶν 

1 σι 

e 

to 

cQ 

4 αὐτῷ ΧΕ. 10 τε εἴρηται Reiske; vs τηρεῖται Madv. I 
p. 512. 17 ἀποστῆσαι F, corr. 2. m. 18 πρεσβευτοῦ] πραγ- 
ματικοῦ λόγου F, corr. 2.m. [19 τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων WX. 
28 ῥητορίας F. 90. 26 καὶ τὰ ὠφέλειαν τῷ λοτῦνλο |eRSSEURC 
μένῃ» ἔγοντα X. κεκρατημένην X (eorr. 3. we) V. 



d 
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116 . Diodor. XX 2 -- 4. 

ἔργων φανῆναι τὸν Aóyov: ἔστι δ᾽ ὅτε παρὰ προσδοκίαν 
τοῦ τέλους ἐχβάντος ἀναγκασϑησόμεϑα τοῖς ( οἰχείοις ) 

τῆς ὑποθέσεως λόγοις χρήσασϑαι χάριν τοῦ λῦσαι τὴν 

ἀλογίαν. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἅλις ἡμῖν ἐχέτω, περὶ 
δὲ τῶν ὑποκειμένων πράξεων δητέον, παραϑέντας πρό- 
τερον τοὺς οἰκείους τῇ γραφῇ χρόνους. ἐν μὲν οὖν 

ταῖς προηγουμέναις βύβλοις ἀναγεγράφαμεν ἀπὸ τῶν 
ἀρχαιοτάτων χρόνων τὰς πράξεις τάς τε τῶν Ελλήνων 

καὶ βαρβάρων ἕως ἐπὶ τὸν προηγούμενον ἐνιαυτὸν τῆς 

᾿4γαϑοκλέους στρατείας sig τὴν Διβύην, sig ἣν ἀπὸ 

Τροίας ἁλώσεως ἔτη συνάγεται τρισὶ πλείω τῶν ὀκτα- 

κοσίων ὀγδοήκοντα᾽ ἐν ταύτῃ δὲ τὸ συνεχὲς προῦ- 
τιϑέντες τῆς ἱστορίας ἀρξόμεϑα μὲν ἀπὸ τῆς εἰς 

Διβύην διαβάσεως ᾿Α4γωθοκλέους, καταλήξομεν δ᾽ sig 
τὸν ἐνιαυτὸν x«9' ὃν οἱ βασιλεῖς συμφρονήσαντες 
κοινῇ διαπολεμεῖν ἤρξαντο πρὸς ᾿Αἀντίγονον τὸν Φι- 

λίππου, περιλαβόντες ἔτη ἐννέα. 
"Ex' ἄρχοντος γὰρ ᾿4ϑήνησιν Ιερομνήμονος Ῥωμαῖοι 

μὲν ὑπάτους κατέστησαν Γάιον ᾿Ιούλιον καὶ Κόιντον 

«Δἱμίλιον, κατὰ δὲ τὴν Σικελίαν ᾿4γαϑοκλῆς ἡττημένος 
ὑπὸ Καρχηδονίων τῇ περὶ τὸν Ἱμέραν μάχῃ καὶ τὸ 
πλεῖστον καὶ κράτιστον τῆς δυνάμεως ἀποβεβληκὼς 

συνέφυγεν εἷς τὰς Συρακούσδας. δρῶν δὲ τούς τε 

συμμάχους ἅπαντας μεταβεβλημένους καὶ τοὺς βαρβά- 

9 τοῖς (οἰκείοις) τῆς ὑποϑ'. λόγοις scripsi (cf. XIX 84, 8). 
7 βίβλοις F semper, X saepe. [10 στρατιᾶς F. εἰς 0v Unger 
Philol. XL p. 100. 12 ὀγδοήκοντα libri omnes; re vera ἑβδο- 
μήκοντα scribendum fuisse probavit Wess. (cf. XIX 1, 10); at 
Diodorum ipsum errasse censeo cum Ungero (cf. XIII 1, 2). 
18 ἀπὸ om. RX. 15 συμφωνήσαντες FE. 18 γὰρ] δ᾽ F. 
19 ᾿Ιούλιον libri (aliter XIX 17, 1); Liv. IX 30 (cf. f. c.) C. Junius. 
Z0 4Lultio» X Αἰμύλιον ΒΕ. 21 ὁπὸ τῶν K. F. cf. XIX 1088qq. 
£9 Zvoexoósceg RX semper. «vs om. XY. 

μι 0 



Ol. 111, 8: 810 a. Chr. 1171 

ρους πλὴν Συρακουσσῶν ἁπάσης σχεδὸν Σικελίας κυ- 

ριἰδύοντας καὶ πολὺ προέχοντας ταῖς TS πεξικαῖς καὶ 

ναυτικαῖς δυνάμεσιν ἐπετελέσατο πρᾶξιν ἀνέλπιστον 

καὶ παραβολωτάτην. πάντων γὰρ διειληφότων μηδ᾽ 8 
5 ἐγχειρήδειν αὐτὸν τοῖς Καρχηδονίοις ἀντιταχϑῆναι, 

διενοήδατο τῆς μὲν πόλεως ἀπολιπεῖν τὴν ἱκανὴν φυ- 

λακήν, τῶν δὲ στρατιωτῶν τοὺς εὐθέτους ἐπιλέξαι καὶ 
μετὰ τούτων εἷς τὴν Διβύην διακομισϑῆναι" τοῦτο γὰρ 

πράξας ἥἤλπιξε τοὺς μὲν ἐν τῇ Καρχηδόνι τετρυφηκό- 
Aog «9$ ἐν εἰρήνῃ πολυχρονίῳ καὶ διὰ τοῦτ᾽ ἀπείρους 

ὄντας τῶν ἐν ταῖς μάχαις κινδύνων ὑπὸ τῶν ἐνηϑλη- 

κότων τοῖς δεινοῖς ῥᾳδίως ἡττηϑήσδεσϑαι, τοὺς δὲ κατὰ 

“Διβύην συμμάχους, βαρυνομένους τοῖς προστάγμασιν 

ἐκ πολλῶν χρόνων, λήψεσϑαι καιρὸν τῆς ἀποστάσεως, 
15 τὸ δὲ μέγιστον, διαρπάσειν ἀπροσδοκήτως ἐπιφανεὶς 

χώραν ἀπόρϑητον καὶ διὰ τὴν τῶν Καρχηδονίων εὐ- 
δαιμονίαν πεπληρωμένην παντοίων ἀγαϑῶν, τὸ δ᾽ ὅλον 

ἀπὸ τῆς πατρίδος καὶ πάδης Σικελίας περιδσπάδειν τοὺς 

βαρβάρους καὶ πάντα τὸν πόλεμον μετάξειν εἷς τὴν 

30 Διβύην᾽ ὅπερ καὶ συνετελέσϑη. 
Τὴν γὰρ ἐπίνοιαν ταύτην οὐδενὶ τῶν φίλων δη- 4 

λώσας τῆς μὲν πόλεως ἐπιμελητὴν ᾿ἄντανδρον τὸν 
ἀδελφὸν κατέστηδε μετὰ τῆς ἱκανῆς φυλακῆς, αὐτὸς 

δὲ τῶν στρατιωτῶν ἐπιλέγων τοὺς εὐθέτους κατ- 

3$ ἔγραφε, τοῖς μὲν πεζοῖς παραγγέλλων ἑτοίμους εἷναι 

μετὰ τῶν ὕπλων, τοῖς δ᾽ ἱππεῦσι διακελευόμενος ἔχειν 

μδϑ᾽ ἑαυτῶν χωρὶς τῆς πανοπλίας ὑπηρέσιον καὶ χαλι- 

D ἐγχειρίσειν X. 6 τὴν ἱκανὴν ἀπολιπεῖν φυλακὴν F. 
S uer αὐτῶν EF. 16 ἀπροσδοκήτως post ἀπόρϑηταν New X. 
16 τῶν om. F. 18 καὶ Σικελίας περιδστᾶδανι V. — WS wexu- 
τάξεν F. — 2€ ὑπερέσιον X. 

Diodorus, V. NS 
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vóv, ὅπως. ὅταν ἵππων κυριεύσῃ, τοὺς ἀναβηδσομένους 

ἑτοίμους ἔχειν, τὰ πρὸς τὴν χρείαν ἐξηρτυμένους᾽ κατὰ 
γὰρ τὴν προγεγενημένην ἧτταν τῶν μὲν πεξῶν ἀπωλώ- 

λεισαν οἱ πλείους, οἱ δ᾽ ἱππεῖς ὑπῆρχον διασεσωσμένοι 

σχεδὸν ἅπαντες, ὧν τοὺς ἵππους οὐκ ἠδύνατο δια- 

κομέξειν εἷς τὴν Διβύην. ἵνα δὲ χωρισϑέντος αὐτοῦ 
μὴ νεωτερίξωσιν οἱ Συρακόσιοι, διεξεύγνυε τὰς συγ- 

γενείας ἀπ᾽ ἀλλήλων καὶ μάλιστα ἀδελφοὺς ἀπ᾽ ἀδελ- 
φῶν καὶ πατέρας ἀπὸ παίδων, τοὺς μὲν ἐπὶ τῆς πό- 
Asog ἀπολείπων, τοὺς δὲ μεϑ᾽ ἑαυτοῦ διακομίξων᾽ 

πρόδηλον γὰρ ἦν ὡς οἱ μένοντες ἐν ταῖς Zvgoxovo- 
ὅαις, κἂν ἀλλοτριώτατα τυγχάνωσι πρὸς τὸν δυνάστην 

(διακείμενοι). διὰ τὴν πρὸς τοὺς ἀπογόνους εὕνοιαν 

οὐδὲν ἂν πράξειαν ἄτοπον κατὰ ᾿4γαϑοκλέους. ἀπο- 
ρούμενος δὲ χρημάτων τά τε τῶν ὀρφανῶν παρὰ τῶν 
ἐπιτροπευόντων εἰσεπράξατο, φάδκων πολὺ βέλτιον 
ἐκδίνων ἐπιτροπεύσειν καὶ τοῖς παισὶν sig ἡλικίαν ἐλ- 

ϑοῦσι πιστότερον ἀποδώσειν, ἐδανείσατο δὲ καὶ παρὰ 
τῶν ἐμπόρων καί τινα τῶν ἐν τοῖς ἱεροῖς ἀναϑημά- 
τῶν ἔλαβεν καὶ τῶν γυναικῶν τὸν κόσμον περιξίλετο. 

ἔπειθ᾽ δρῶν [καὶ] τῶν εὐπορωτάτων τοὺς πλείστους 

δυσχεραίνοντας τοῖς πραττομένοις καὶ πρὸς αὐτὸν ἀλ- 

λοτριώτατα διαχειμένους συνήγαγεν ἐκκλησίαν, ἐν ἧ 

περί τε τῆς προγεγενημένης συμφορᾶς καὶ τῶν προσ- 
δοκωμένων δεινῶν κατοδυρόμενος αὐτὸς μὲν ῥαδίως 

ὑπομένειν ἔφησε τὴν πολιορκίαν, συνήϑης ὧν πάσῃ 
κακοπαϑείᾳ, ἐλεεῖν δὲ τοὺς πολίτας, el συγκλεισϑέντες 

2 ἐξηρτημένους F. ὅ ἠδύναντο libri; corr. Reiske. 
19 ἀλλοτριώτατα RX. 18 (διακείμενοι add. ex $ 6 Dind; 
ἀλλοτριώτατοι F. πρὸς ἀπογόνους X πράξαιεν F. 19 ἐν 
om. F. 80 περιείλατο F. MC eli elesdem esse videtur. 

Z6 ἔφησεν ὑπομένειν YF; HAM X. πομενεῖν να. S. v. 

μι 0 
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ἀναγκασϑήσονται πολιορκίαν ὑπομένειν. —ÓwsxsAsUeto T 
οὖν σώξειν ἑαυτοὺς μετὰ τῶν ἰδίων κτήσεων τοὺς μὴ 

βουλομένους ὑπομένειν ὅ,τι ποτ᾽ ἂν δοκῇ τῇ τύχῃ 
πάσχειν. ἐξορμησάντων δ᾽ ἐκ τῆς πόλεως τῶν μάλιστ᾽ 

5 δὐπόρων καὶ μισούντων τὸν δυνάστην τούτους μὲν 
ἐπαποστείλας τινὰς τῶν μισϑοφόρων ἀνεῖλε καὶ τὰς 

οὐσίας εἷς αὑτὸν ἀνέλαβε, διὰ δὲ μιᾶς ἀνοσίου πρά- 8 

ξεως χρημάτων εὐπορήδας καὶ τῶν ἀλλοτρίως δια- 
κειμένων πρὸς αὐτὸν καϑαρὰν ποιήσας τὴν πόλιν 

10 ἠλευϑέρωδε τῶν οἱκετῶν τοὺς εὐθέτους εἷς στρατείαν. 
49 ὩὩ;ς δ᾽ εὐτρεπῆ πάντ᾽ ἦν, πληρώσας ἑξήκοντα ναῦς D 

ἐπετήρει καιρὸν οἰκεῖον πρὸς τὸν ἔκπλουν. ἀγνοου- 
μένης δὲ τῆς ἐπινοίας αὐτοῦ τινὲς μὲν sig τὴν Ἰταλίαν 

ὑπελάμβανον αὐτὸν στρατεύειν, τινὲς δὲ πορϑήδειν 

τῆς Σικελίας τὴν ὑπὸ Καρχηδονίους, πάντες δὲ ἀπ- 

ἐγίνωσκον τῶν ἐκπλεῖν μελλόντων τὴν σωτηρίαν καὶ 

τοῦ δυνάστου τὴν μανίαν κατεγίνωσκον. ἐφορμούν- 8 
τῶν δὲ τῶν πολεμίων πολλαπλασίαις τριήρεσι τὸ μὲν 

πρῶτον ἐφ᾽ ἡμέρας τινὰς ἠνάγκάξε συνέχειν ζἑαυτοὺς 
ἐν ταῖς ναυσὶ τοὺς στρατιώτας, οὐ δυναμένους ἐκπλεῦσαι" 

ἔπειτα δὲ σιτηγῶν πλοίων τῇ πόλει προσϑεόντων οἱ 
μὲν Καρχηδόνιοι παντὶ τῷ στόλῳ πρὸς τὰς ναῦς ἀν- 

ἠχϑηόαν, ὃ δ᾽ ᾿4γαϑοκλῆς ἀπελπίξων ἤδη τὴν. ἐπι- 
βολήν, ὡς ἴδεν τὸ στόμα τοῦ λιμένος ἔρημον τῶν 

386 ἐφορμούντων, ἐξέπλευσεν ὀξείαις ταῖς εἰρεσίαις χρώ- 

1 

e 

6 ἐξαποστείλας X. τὰς οὐσίας sig αὑτὸν (αὐτὸν REX; corr. 
edd. ἀνέλαβε] τὰς οὐσίας αὐτῶν ἀνέλαβε F (cf. XIX 107, 4). 
4 ἀνοσίου om. f.r. 10 στρατιάν Ε. 11 ἑξήκοντα] cf. Polyaen. 
V 8,5. 14 στρατεύσειν Dind. 17 τὴν μανίαν] μανίαν Dind. 
19 ἠναγκάξεζτον Wess. (ἑαυτοὺς addidi; cf. Ael. v. h. XIV 49. 
Ὁ δυνάμενος Dind. f. r. 24 εἶδε F; cf. Winer- Schw. τ &S 3, 

Reinhold de graecitate pair. &posk. qu&esk. gr. See. WS ENS 
p. 11. 

AS" 
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μενος. sL9" οἱ μὲν Καρχηδόνιον πλησίον ἤδη τῶν 
φορτηγῶν ὄντες, ὡς ἴδον τοὺς πολεμίους ἀϑρόαις ταῖς 

 ψαυσὶ πλέοντας, τὸ μὲν πρῶτον ὑπολαβόντες αὐτὸν 

Q 

6 

ὡρμηκέναι πρὸς τὴν τῶν σιτηγῶν βοήϑειαν, ἀνέστρε- 

gov καὶ τὸν στόλον ξξήρτυον sig μαυμαχίαν᾽ ὡς δ᾽ 
ἐπ᾽ εὐθείας δώρων παραθέοντας καὶ πολὺ τοῦ πλοῦ 
προλαμβάνοντας, ἐποιοῦντο τὸν διωγμόν. ἔνϑα δὴ 
τούτων πρὸς ἀλλήλους φιλοτιμουμένων τὰ μὲν τὴν 

ἀγορὰν κομίξοντα πλοῖα παραδόξως ἐκφυγόντα τὸν 
κίνδυνον πολλὴν εὐπορίαν ἐποίησεν ἐν ταῖς Σὶυρα- 
κούσσαις τῶν ἐπιτηδείων, διτοδείας ἤδη τὴν πόλιν 
ἐχούσης, ὃ δ᾽ ᾿Δ4γαϑοκλῆς περικατάληπτος ἤδη γινό- 
μενος ἐπιλαβούδης τῆς νυκτὸς ἀνδλπίστου σωτηρίας 

ἔτυχεν. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ τηλικαύτην ἔκλειψιν ἡλίου 
συνέβη γενέσϑαι ὥστε ὁδλοδχερῶς φανῆναι νύκτα, 
ϑεωρουμένων τῶν ἀστέρων πανταχοῦ" διόπερ οἱ περὶ 
τὸν ᾿4γαϑοκλέα., νομίσαντες καὶ τὸ ϑεῖον αὐτοῖς προ- 

σημαίνειν τὸ δυσχερές, ἔτι μᾶλλον ὑπὲρ τοῦ μέλλοντος 
ἐν ἀγωνίᾳ καϑειστήκεισαν. 35 δ᾽ ἡμέρας καὶ τὰς ἴσας 
νύχτας αὐτῶν πλευσάντων ὑποφαινούσης τῆς ἕω παρα- 

δόξως ὁ στόλος τῶν Καρχηδονίων οὐκ ἄπωθεν ὧν 

ἑωράϑη. διόπερ ἀμφοτέροις ἐμπεσούσης σπουδῆς ἡμιλ- 
λῶντο πρὸς ἀλλήλους ταῖς εἰρεσίαις, οἱ μὲν Φοίνικες 
νομίξοντες ἅμα τῇ τῶν νεῶν ἁλώσει Συρακούσσας μὲν 

ὑποχειρίους ἕξειν, τὴν δὲ πατρίδα μεγάλων ἐλευϑερώ- 

9 εἶδον F. 7 fort. (ὀξὺν) ἐποιοῦντο τ. δ᾽ Dind. 9 ἐκ- 
φεύγοντα F. 10 πολλὴν εὐπορίαν ἐν ταῖς Σ. ἐποίησαν F. 
14. 1ὅ cf. Holm G. S. II p. 287. 416: Meltzer G. d. K. I p. 868. 
525; Schubert Agath. p. 95; NieseI p.446 8.1. 19 ἕξ δ᾽ 
Zusoag καὶ τὰς ἴσας νύκτας] cf. Meltzer ll. ll. 91 Καρχη- 
doríor] Σνρρακουσίων WV. ἄποϑεν Y. 92 διὸ παρ᾽ ἀμφ. libri; 

corr. Dind. 

δ 
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σειν κινδύνων᾽ οἱ δ᾽ Ἕλληνες, εἰ μὴ φϑάσειαν τῆς 
χώρας ἁψάμενοι, προκειμένην ἑώρων αὑτοῖς μὲν τιμω- 

ρίαν, τοῖς δὲ καταλειφϑεῖσιν ἐν οἴχῳ τὰ τῆς δουλείας 
δεινά. καϑορωμένης δὲ τῆς Διβύης παρακελεξυσμὸς 

5 ἐγίνετο τοῖς πληρώμασι καὶ φιλοτιμίας ὑπερβολή" καὶ 

τάχιον μὲν ἄπλεον «i τῶν βαρβάρων, ἐν πολυχρονίῳ 

μελέτῃ τῶν ἐρετῶν διαπεπονημένων, ἱκανὸν δὲ διά- 
ὅτημα προεῖχον ci τῶν Ἑλλήνων. ὀξύτατα δὲ τοῦ 

πλοῦ διανυσϑέντος, ἐπειδὴ πλησίον ἐγενήϑησαν τῆς 
10 γῆς. συνεξέπιπτον ἀλλήλοις εἷς τὸν αἰγιαλὸν ὡσπερεί 

τινὲς ἀγωνισταί᾽ ταῖς γὰρ ἐσχάταις τῶν ᾿4γαϑοκχλέους 8 

αἱ πρῶται τῶν Καρχηδονίων ἐνέβαλλον ἐντὸς βέλους 
οὖσαι. διόπερ ἐπ᾽ ὀλίγον χρόνον τοῖς vs τόξοις καὶ 

410δφενδόναις διαγωνισαμένων αὐτῶν καὶ ναυσὶν ὀλίγαις 

15 τῶν βαρβάρων συμπλαχέντων οἱ περὶ τὸν ᾿4γαϑοχλέα 

προετέρουν, τὸ τῶν στρατιωτῶν ἔχοντες πλῆϑος. εἶθ᾽ 
ol μὲν Καρχηδόνιοι πρύμναν ἀνακρουδάμενοι μικρὸν 

ἔξω βέλους ἐφώρμουν, ὁ δ᾽ ᾿4γαϑοκλῆς ἀποβιβάδας τὴν 
δύναμιν πρὸς τὰς καλουμένας Δατομίας καὶ χάρακα βα- 

λόμενος ἐκ ϑαλάττης sig ϑάλατταν ἐνεώλκησε τὰς ναῦς. 

Οὕτω δὲ παράβολον ἐπιτελεσάμενος πρᾶξιν, ἄλλην 1 
ἐτόλμησε ταύτης μᾶλλον κεκινδυνευμένην. παραστησά- 

μενος γὰρ τοὺς ἐν ἡγεμονίαις ὄντας εὐπειϑεῖς πρὸς 

τὴν ἰδίαν ἐπιβολὴν καὶ ϑυσίαν ποιησάμενος Ζήμητροι 
καὶ Κόρῃ συνήγαγεν ἐκκλησίαν κἄπειτα προελϑὼν ἐπὶ 2 
τὴν δημηγορίαν ἐστεφανωμένος ἐν ἱματίῳ λαμπρῷ καὶ 
προδιαλεχϑεὶς οἰκείως τοῖς ἐγχειρουμένοις ἔφησε ταῖς 

bo 

e 

σ' 

1 φϑάσαιεν F. 9 αὐτοῖς X. 14 σφενδονήταις RF. (corr. 
1. m) X. 16 ἐπροτέρουν Wess. 19 Λαιτομίας X; cf. Strab. 
XVII 3, 16; Meltzer I p. 464. βαλλόμενος F. 91 οὗτας V. 
corr. 2 m. ἐπιτελεσάμενος] ἀγωνισάμενος ἐπιτλουν Ὲ. t. S 
σίας F. 
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κατεχούσαις Σικελίαν ϑεαῖς Ζήμητρι καὶ Κόρῃ πεποι- 

ἤσϑαι, καϑ᾽ ὃν καιρὸν ἐδιώχϑησαν ὑπὸ Καρχηδονίων, 

εὐχὰς λαμπαδεύσειν ἁπάσας τὰς ναῦς. καλῶς οὖν ἔχειν 

τετευχότας τῆς δωτηρίας ἀποδιδόναι τὰς εὐχάς. ἀντὶ 
δὲ τούτων ἐπηγγέλλετο πολλαπλασίους ἀποδώδειν προ- 5 

ϑύμως αὐτῶν ἀγωνιδαμένων᾽ καὶ γὰρ τὰς ϑεὰς διὰ 

τῶν ἱερῶν προσημαίνειν νίκην τοῦ σύμπαντος πολέμου. 
4 ἅμα δὲ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ τῶν ὑπηρετῶν τις προῦ- 

ἤνεγκεν ἡμμένην δᾷδα" ἣν δεξάμενος καὶ τοῖς τριηράρ- 
χοις ὁμοίως ἅπασι προστάξας ἀναδοῦναι τάς vs ϑεὰς 10 

ἐπεκαλέσατο καὶ πρῶτος ὥρμησεν ἐπὶ τὴν ναυαρχίδα 
τριήρη" στὰς δ᾽ ἐπὶ τὴν πρύμναν καὶ τοῖς ἄλλοις 
τὸ παραπλήσιον ποιεῖν παρεκελεύετο. ἔνϑα δὴ τῶν 
τριηράρχων ἁπάντων ἐνέντων τὸ πῦρ καὶ ταχὺ τῆς 
φλογὸς εὶς ὕψος ἀρϑείδσης οἱ μὲν σαλπιγχταὶ τὸ πολε- 15 

μικὸν ἐσήμαινον, τὸ δὲ στρατόπεδον ἐπηλάλαξε, συν- 
δυχομένων ἁπάντων ὑπὲρ τῆς sig οἷκον σωτηρίας. 

ὅ τοῦτο δ᾽ ἔπραξεν ᾿4γαϑοκλῆς μάλιστα μὲν ἕνεκα τοῦ 
συναναγχάσαι τοὺς στρατιώτας ἐν τοῖς κινδύνοις ἐπι- 
λαϑέσϑαι τὸ παράπαν τῆς φυγῆς" δῆλον γὰρ ὅτι τῆς 30 
ἐπὶ τὰς ναῦς καταφυγῆς ἀποκοπείδης ἐν μόνῳ τῷ 

νικᾶν ἕξουσι τὰς ἐλπίδας τῆς σωτηρίας" ἔπειτα καὶ 

δύναμιν ὀλίγην ἔχων ἐϑεώρει διότι φυλάσσων μὲν τὰς 
ναῦς ἀναγκασϑήδεται μερίξειν τὸ στρατόπεδον καὶ μη- 
δαμῶς ἀξιόμαχος εἶναι, καταλιπὼν δ᾽ ἐρήμους ὑπο- ss 

8 χειρίους ποιήδει γενέσϑαι Καρχηδονίοις. οὐ μὴν ἀλλὰ 

e 

1 ποιεῖσϑαι F. 8.4 λαμπαδεύσειν --- εὐχὰς om. F. δ΄. post 
πολλαπλ. addendum (4dgivag»; cf. XX 20,8. 6 αὐτῶν om. F. 
4 ἅπαντος F, corr. 2. m. 9 δᾶδα X δάδα F. 10 ἅπασι 
προστάξας ὁμοίως EF. 14 τριηραρχῶν R (cf. Schmidt J. f. Ph. 
suppl XX p.485). 16 ἐπηλλάλαξε F. εὐχομένων F. 928 gv- 
Arr» X. 25 malim ἔσται. ὑποχειρίους γενέσθαι ποιήσει 
“Ααρχζηδονέων F. 



Ol. 117,8: 810 8. Chr. 183 

τῶν νεῶν ἁπασῶν φλεγομένων καὶ τοῦ πυρὸς πολὺν 
ἐπέχοντος τόπον ἔχπληξις κατεῖχε τοὺς Σικελιώτας. ἐν 

ἀρχῇ μὲν γὰρ ὑπὸ τῆς ᾿4γαϑοκλέους γοητείας παρα- 
411λογισϑέντες καὶ τῆς τῶν ἐγχειρουμένων ὀξύτητος ἀνα- 

5 ϑεώρησιν οὐ διδούδης πάντες συγκατετίθϑεντο τοῖς 

πραττομένοις" τοῦ δὲ χρόνου τὸν περὶ ἑκάστων ἀνα- 
λογισμὸν παριστάντος sic μεταμέλειαν ἐνέπιπτον καὶ 

τὸ. μέγεϑος τοῦ διείργοντος πελάγους ἀναλογιξόμενοι 

τὴν σωτηρίαν ἀπεγίνωδκον. ὁ δ᾽ ᾿4γαϑοχλῆς σπεύδων 2 
10 ἀπαλλάξαι τῆς ἀϑυμίας τοὺς στρατιώτας ἦγε τὴν δύ- 

ναμιν ἐπὶ τὴν ὀνομαξομένην Μεγάλην πόλιν, οὖσαν 
Καρχηδονίων. ἡ δ᾽ ἀνὰ μέδον χώρα, δι’ ἧς ἦν ἀναγ- 8 
καῖον πορευϑῆναι, διείληπτο κηπείαις καὶ παντοίαις 

φυτουργίαις, πολλῶν ὑδάτων διωχετευμένων καὶ πάντα 

τόπον ἀρδευόντων. ἀγροικίαν vs συνεχεῖς ὑπῆρχον, 
οἰκοδομαῖς πολυτελέσι καὶ κονιάμασι διαπεπονημέναι 

καὶ τὸν τῶν χεχτημένων αὐτὰς διασημαίνουσαι πλοῦ- 

τον. ἔγεμον δ᾽ αἱ μὲν ἐπαύλεις πάντων τῶν πρὸς 4 

ἀπόλαυσιν, ὡς ἂν τῶν ἐγχωρίων ἐν εἰρήνῃ. πολυχρονίῳ 
τεϑησαυρικότων γεννημάτων ἀφϑονίαν᾽ ἡ δὲ χώρα ἡ 

μὲν ἦν ἀμπελόφυτος, ἡ δὲ ἐλαιοφόρος καὶ τῶν ἄλλων 
τῶν καρπίμων δένδρων ἀνάπλεως. ἐπὶ ϑάτερα δὲ μέρη 
τὸ πεδίον ἐνέμοντο βοῶν ἀγέλαι καὶ ποῖμναι καὶ τὰ 
πλησίον ἕλη φορβάδων ἵππων ἔγεμε. καϑόλου δὲ παν- 

1 οι 

Φ 

9 ἐπέχοντος πολὺν τόπον F. κατέσχε F. 8ὃ γὰρ om.F. 
post γοητείας add. καὶ ἀνοίας F. 6 ἕκαστον F. 4 παρ- 
ἰιστῶντος F. 11 Μεγάλη πόλις] cf. Meltzer I p. 870. 464; Niese I 
p.446 8.4. 12 ἦν del Dind. 18 διείληπται F. 14 διοχε- 
τευομένων F. 186. 16 ἄγροι --- διαπεπονημένοι F, corr. 2. m. 
οἰκοδομίαις F. 17 τῶν om. X. 18 πάντων τῶν πρὸς ἀπό- 
id cf. V 40, 8; XI 58, 1. 90 γενημάτων ἀφϑόνως X. 
99 ἐπὶ ϑατέρου δὲ μέρους τοῦ πεδίου X tx Sóxwqu δὲ www 
πεδίον" Éveuov (corr. 9. τὰ) δ᾽ ἐπ αὐτῷ X. 
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184 ' Diodor. XX 8. 9. 

vola τις ἦν ἐν τοῖς τόποις εὐδαιμονία, τῶν ἐπιφανε- 
στάτων Καρχηδονίων διειληφότων τὰς κτήδεις καὶ τοῖς 

πλούτοις πεφιλοκαληκότων πρὸς ἀπόλαυσιν. διόπερ 

ol Σικελιῶται τό τε τῆς χώρας κάλλος καὶ τὴν εὐδαι- 

μονίαν τὴν ἐν αὐτῇ ϑαυμάξοντες μετέωροι ταῖς ἐλπίσιν 
ἐγένοντο, ϑεωροῦντες ἄξια τῶν κινδύνων ἔπαϑλα τοῖς 
νικῶσι προκείμενα. ὃ δ᾽ ᾿4γαϑοκλῆς δρῶν τοὺς στρα- 
τιώτας ἀναλαμβάνοντας αὑτοὺς ἐκ τῆς ἀϑυμίας καὶ 

προϑύμους ὄντας sig τοὺς κινδύνους ἐξ ἐφόδου προσ- 

ἔβαλλε τοῖς τείχεσιν. ἀπροσδοκήτου δὲ τῆς ἐπιϑέσεως 
γενομένης καὶ τῶν ἔνδον διὰ τὴν ἄγνοιαν καὶ τὴν 
τῶν πολεμικῶν ἀπειρίαν ὀλίγον ὑποστάντων χρόνον 
εἷλε τὴν πόλιν κατὰ κράτος" δοὺς δὲ τοῖς στρατιώταις 
εἷς ἁρπαγὴν ἐνέπλησε τὴν δύναμιν ὠφελείας ἅμα καὶ 
ϑάρσους. εὐθὺ δὲ καὶ πρὸς τὸν Δευχὸν Τύνητα κα- 

λούμενον ἀναξεύξας ἐχειρώσατο τὴν πόλιν, ἀπέχουσαν 

Καρχηδόνος δισχιλίους σταδίους. ἀμφοτέρας δὲ τὰς 

ἁλούδας πόλεις οἱ μὲν στρατιῶται διαφυλάττειν ἠβού- 

λοντο καὶ τὰς ὠφελείας εἷς αὐτὰς ἀπετίθϑεντο᾽ Ó δ᾽ 

᾿4γωθϑοκλῆς ἀκόλουϑα τοῖς προπεπραγμένοις διανοηϑ εὶς 

καὶ διδάξας τὸ πλῆϑος ὡς οὐδεμίαν συμφέρει καταφυγὴν 

ἀπολιπεῖν, ἕως ἂν παρατάξει νικήσωσι, κατέστρεψέ τὲ 
τὰς πόλεις καὶ κατεστρατοπέδευσεν ἐν ὑπαίϑρῳ. 

4 Σικελιῶται] Σιυρρακούσιοι F. 6 ἐγίνοντο F. 8 αὖ- 
τοὺς Χ. 9 προσέβαλε F. 11. πολεμικῶν scr.; libri πολέμων. 
15 ϑάρρους Dind. semper. εὐθὺ πρὸς τὸν Λευκὸν Τύνητα 
(Δευκοτίνητα ἘΝ] urbs ignota; quae est inter vv. dd. lis, utrum 
eadem fuerit ac Tunes (cf. XX 17) necne, pro certo nequit 
diiudicari; cf. Wess.; Grote G. G. VI p. 7651 adn. 40; Holm G. S. 
II p. 477 ; Melizer G. d. K. I p. 871.525; Schubert Agath. p. 1028q.; 
Niese I p. 446 a. 4; 451 8.4. 17 δισχιλίους d numerum &ut 
corruptum esse aut turpiter errasse Diodorum statuunt vv. dd.; 

res iu medio relinquenda. 19 ἀποτίϑεσθαι F. 20 πεπραγ- 
"rong F. 22 xevéoxonps F. 



Ol. 111, 8: 810 a. Chr. 18 

41) Οἱ δ᾽ ἐφορμοῦντες Καρχηδόνιοι τῷ ναυστάϑμῳ τῶν 9 
Σικελιωτῶν τὸ μὲν πρῶτον δρῶντες καομένας τὰς ναῦς 
περιχαρεῖς ἦσαν, ὡς διὰ τὸν ἀπ᾽ αὐτῶν φόβον ἠναγ- 
κασμένων τῶν πολεμίων διαφϑεῖραν τὰ σκάφη" ὡς δ᾽ 
ἴδον εἷς τὴν χώραν προάγουδαν τὴν τῶν ἐναντίων 

δύναμιν, συλλογιξόμενοι περὶ τῶν ἀποβησομένων συμ- 

φορὰν ἰδίαν ἡγοῦντο τὴν τῶν νεῶν ἀπώλειαν. διὸ καὶ 
ταῖς πρῴραις δέρρεις κατεπέτασαν, ὅπερ ἀεὶ ποιεῖν 
εἰώϑασιν, ὅταν τι κακὸν δημοσίᾳ συμβεβηκέναι δόξῃ 

τῇ Καρχηδονίων (πόλει, ἔλαβόν vs καὶ τὰ χαλκώ- 2 
ματα τῶν ᾿4γαϑοκλέους νεῶν sig τὰς ἰδίας τριήρεις 

καὶ τοὺς ἀπαγγελοῦντας ὑπὲρ τῶν συμβεβηκότων τά- 

κριβὲς ἐξαπέστειλαν sig τὴν Καρχηδόνα. πρὶν δὲ τού- 
τους δηλῶσαι τὸ γεγονός, ἀπὸ τῆς χώρας τινὲς αἰἶσϑό- 

15 μενον τὸν κατάπλουν τὸν ᾿4γαϑοκλέους ἀπήγγειλαν 

κατὰ σπουδὴν τοῖς Καρχηδονίοις. οἱ δ᾽ ἐκπλαγέντες 8 

διὰ τὸ παράδοξον ὑπέλαβον ἀπολωλέναι τὰς ἰδίας δυ- 

νάμεις ἐν Σικελίᾳ καὶ τὰς πεξικὰς καὶ τὰς ναυτικάς" 

οὐ γὰρ ἄν ποτὲ τὸν ᾿4γαϑοκλέα μὴ νενικηκότα τολ- 

μῆσαι καταλιπεῖν ἐρήμους βοηϑείας τὰς Συρακούδδας 
οὐδ᾽ ἂν ἐπιβαλέσϑαι περαιοῦν δύναμιν ϑαλασσοκρα- 

τούντων τῶν πολεμίων. διόπερ ϑόρυβος καὶ πολλὴ 4 

ταραχὴ κατεῖχε τὴν πόλιν καὶ συνδρομὴ τῶν ὄχλων 
εἷς τὴν ἀγορὰν ἐγίνετο καὶ βουλὴ τῆς γερουσίας ὅ,τι 

σι 
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e 

1 ἐφορμῶντες libri omnes; ἐφορμοῦντες edd.; at cf. Winer- 
Schm. p. 116; Blass p. 49. 8 ὑπ’ αὐτῶν RX contra Diodori 
consuet. (cf. e. gr. 1 14, 8; XIII 92, 4; cf. Schweigh. lex. Pol. s. v. 
φόβος). εἶδον F. προσάγουσαν codd.; corr. Rhod. — S ποιεῖν 
om. F, add. 2. m. 9 εἰώϑεισαν RX (cf. Herw. sp. V. p. 80 
adn. 1); cf. XIX 106, 4. — 10 {πόλει om RX; add. edd.; τῇ 
Καρχηδονίᾳ F. celibri; δὲ Reiske. 12 τὰ ἀκριβῆ. 18 παὶν 
δ᾽ ἢ F. 14 αἰσϑανόμενοι R (corr. 1. τὰ XY. δὼ τοῦ "An. X. 
21 ἐπιβάλλοσϑαι F. 94 ἐγένετο Y. 



186 Diodor. XX 9. 10. 

δέοι πράττειν. στρατόπεδον μὲν γὰρ οὐκ ἦν ἕτοιμον 
τὸ δυνάμενον ἀντιτάξασϑαι, τὸ δὲ πολιτικὸν πλῆϑος 
ἄπειρον ὃν πολέμου προκαταπεπτώχει ταῖς ψυχαῖς, ol 

πολέμιοι δὲ πλησίον εἷναι τῶν τειχῶν προσεδοκῶντο. 
ἔνιον μὲν οὖν ἔφασαν πρεσβευτὰς ὑπὲρ εἰρήνης ἀπο- 
στέλλειν πρὸς. ᾿4γαϑοκλέα, τοὺς αὐτοὺς ἅμα καὶ κατα- 

κόπους ἐσομένους τῶν παρὰ τοῖς πολεμίοις, τινὲς δὲ 

ἀναμεῖναι μέχρι ἂν γνῶσιν ἀκριβῶς ἕκαστον τῶν πε- 

πραγμένων. τοιαύτης δὲ συγχύσεως τὴν πόλιν ἐχούσης 

κατέπλευσαν οἱ πεμφϑέντες ὑπὸ τοῦ ναυάρχου καὶ τὰς 
10 αἰτίας τῶν πεπραγμένων ἐδήλωσαν. ἀναθαρσησάντων 

r2 

οὖν πάντων πάλιν ταῖς ψυχαῖς ἡ γερουσία τοὺς μὲν 
ναυάρχους ἅπαντας κατεμέμψατο ὅτι ϑαλαττοκρατοῦν- 
τες εἴασαν πολεμίαν δύναμιν ἐπιβῆναι τῆς Διβύης,. 

στρατηγοὺς δὲ ἀπέδειξαν τῶν δυνάμεων Ἄννωνα καὶ 
Βορμίλκαν, πατρῴαν ἔχϑραν ἔχοντας" ἡγοῦντο γὰρ διὰ 
τὴν ἰδίαν τούτοις ἀπιστίαν καὶ διαφορὰν κοινὴν ἔσε- 

οὅὄϑαι τῆς πόλεως ἀσφάλειαν. πολὺ δὲ διεσφάλησαν 

d 

τῆς ἀληϑείας. ὃ γὰρ Βορμίλκας πάλαι μὲν ἦν ἐπι- 
ϑυμητὴς τυραννίδος, οὐκ ἔχων δ᾽ ἐξουσίαν οὐδὲ και- 
ρὸν olxsiov ταῖς ἐπιβολαῖς τότε ἔλαβεν ἀφορμὰς ἀξιο- 

λόγους, τυχῶν τῆς στρατηγίας. αἴτία δὲ μάλιστα τού- 

τῶν ἡ πρὸς τὰς τιμωρίας πικρία τῶν Καρχηδονίων'᾽ 

8 προκαταπεπτώκει RX προσκατεπ. F. 4 εἶναι) ἱέναι 
Hertl. II 2 p. 17. 6 οὖν om. F, suppl 2. m. ἔφασκον F. 
8 μέχρις F. 9 usitatius ἐπεχούσης (cf. e. g. XVIII 68, 4). 
11 ἀναϑαρρησάντων F. 19 πάντων om. F. 18 ϑαλασσοκο. F. 
16 ἀπέδειξε Ε΄. "4vova F. — 16 Βορμίλκαν codd. semper; de 
variis nominis formis (Βομίλκας; Βοὸδμίλκας; Βοαμίλκας) cf. 
Niese ap. P.-W. s. v., ubi BoouíAxeg omittitur. διὰ del. Dind. 
18 ἀσφάλειαν) τῆς σωτηρίας add. F (in marg. 2. m. ἐν ἄλλῳ 

70. ἄγϑείας). 18. 19 πολὺ δὲ διεσφάλησαν τῆς ἀληϑείας om. 
PF, suppl 2 m, in marg. 93 δὲ om. ἃ. 
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τοὺς yàg ἐπιφανεστάτους τῶν ἀνδρῶν ἐν μὲν τοῖς 

418πολέμοις προάγουσιν ἐπὶ τὰς ἡγεμονίας, νομίξοντες 

1 
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οι 
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δεῖν αὐτοὺς τῶν ὅλων προκινδυνεύειν᾽ ὅταν δὲ τύχωδι 
τῆς εἰρήνης, τοὺς αὐτοὺς τούτους συκοφαντοῦσι καὶ 

κρίσεις ἀδίκους ἐπιφέροντες διὰ τὸν φϑόνον τιμωρίαις 

περιβάλλουσι. διὸ καὶ τῶν ἐπὶ τὰς ἡγεμονίας ταττο- 
μένων τινὲς μὲν φοβούμενοι τὰς ἐν τῷ δικαστηρίῳ 
κρίσεις ἀποστάται γίνονται [τῆς ἡγεμονίας]. τινὲς δ᾽ 

ἐπιτίϑενται τυραννίσιν᾽ ὅπερ καὶ τότε Βορμίλκας Ó 
ἕτερος τῶν στρατηγῶν ἐποίησε, περὶ οὗ μικρὸν ὥστε- 
ρον ἐροῦμεν. οἱ γ᾽ οὖν στρατηγοὶ τῶν Καρχηδονίων 

ὁρῶντες τὸν καιρὸν οὐδαμῶς ἀναβολῆς οἰκεῖον τοὺς 
μὲν ἀπὸ τῆς χώρας καὶ τῶν συμμαχίδων πόλεων στρα- 

τιώτας οὐκ ἀνέμειναν, αὐτοὺς δὲ τοὺς πολιτικοὺς ἐξ- 

ἤγαγον εἷς ὕπαιϑρον, ὄντας πεξοὺς μὲν οὐκ ἐλάττους 

τετρακισμυρίων, ἱππεῖς δὲ χιλίους, ἄρματα δὲ δισχίλια. 

καταλαβόμενοι δέ τινα γεώλοφον οὐ μακρὰν τῶν πο- 

λεμίων ἐξέταττον τὴν δύναμιν εἷς μάχην καὶ τοῦ μὲν 
δεξιοῦ κέρατος vvov εἶχε τὴν ἡγεμονίαν, συναγωνι- 
ξομένων αὐτῷ τῶν εἷς τὸν ἱερὸν λόχον συντεταγμένων, 
τοῦ δ᾽ εὐωνύμου Βορμίλκας ἡγούμενος βαϑεῖαν ἐποίει 

τὴν φάλαγγα, κωλύοντος τοῦ τόπου παρεχτείνειν ἐπὶ 

πλεῖον᾽ τὰ δ᾽ ἄρματα καὶ τοὺς ἱππεῖς πρὸ τῆς φάλαγ- 

γος ἔστησαν, διεγνωκότες τούτοις πρῶτον ἐμβαλεῖν καὶ 
τῶν Ελλήνων ἀποπειραϑῆναι. 

1 τοὺς μὲν γὰρ F. 2) πολεμίοις X. ἐπὶ τῆς ἦγ. F. νομί- 
ξοντες] ὀνομάζοντες F. ^ 6 usitatius ἐπὶ τῆς ἡγ. (cf. e. gr. XIV 
24, 1) vel ἐπὶ ταῖς Tw. (cf. e. gr. XIIL 14,4). 8 [vfje ἡγεμονίας] 
recte del. Madv. I p. 518, f. ex v. 6 illatum. 1 oi δ᾽ οὖν F. 
16 aliter Just. XXII 6, 5; οὗ Holm G. S. II p. 411: Sehuhex& 

o 

Agath. p. 107 sq. 19 ^4vo» F s&epws. Q& 4Àov ΣΝ. 
semper. 
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188 Diodor. XX 11. 12. 

Ὁ δ᾽ ᾿4γαϑοκλῆς κατασκεψάμενος τὰς τῶν βαρβά- 
ρῶν τάξεις τὸ μὲν δεξιὸν κέρας ἔδωκεν ᾿Δρχαγάϑῳ τῷ 

υἱῷ, παραδοὺς αὐτῷ πεζοὺς δισχιλίους καὶ πεντακο- 
σίους, ἑξῆς δ᾽ ἔταξε τοὺς Συρακοσίους, ὄντας τρισχιλίους 

πεντακοσίους, εἶτα μισϑοφόρους “Ἕλληνας τρισχιλίους, 

τελευταίους δὲ Σαμνίτας καὶ Τυρρηνοὺς καὶ Κελτοὺς 

τρισχιλίους. μετὰ δὲ τῆς θεραπείας αὐτὸς τοῦ ξἡμίδους 

κέρατος προηγωνίξετο, χιλίοις ὁπλίταις πρὸς τὸν ἱερὸν 

λόχον τῶν Καρχηδονίων ἀντιτεταγμένος᾽ τοὺς δὲ τοξό- 
τας καὶ σφενδονήτας πεντακοσίους ὄντας ἐπὶ τὰ κέρατα 

διεῖλεν. ὕπλα μὲν οὖν οἱ στρατιῶται μόγις εἶχον 
ἱκανά" τοὺς δ᾽ ἐκ τῶν ἀφράκτων δρῶν ἀνόπλους ὄντας 
τὰ τῶν ἀσπίδων ἔλυτρα ῥάβδοις διέτεινε καὶ τῇ φαν- 
τασίᾳ τὸν τῆς ἀσπίδος κύκλον μιμησάμενος ἀνέδωκεν 

αὐτοῖς πρὸς μὲν τὴν χρείαν οὐδαμῶς ἐπιτήδεια, πρὸς 

δὲ τὴν πόρρωθεν ὁρωμένην Ow δυνάμενα δόξαν 
ὅπλων ἐμποιῆσαι τοῖς ἀγνοοῦσι τἀληϑές. δρῶν δὲ 

τοὺς στρατιώτας καταπεπληγμένους τὸ πλῇϑος τῆς 

βαρβαρικῆς ἵππου καὶ δυνάμεως ἀφῆκεν sig τὸ στρα- 

τόπεδον κατὰ πλείονας τόπους γλαῦκας, ἃς ἐκ χρόνου 

παρεδχεύαστο πρὸς τὰς ἀϑυμίας τῶν πολλῶν" αὗται 

2 ᾿ἀρχαγάϑῳ] ἴα ubique fere Diod. (cf. Just. XXII 5, 1); 
"Aya9«eoxoc 55, 6 RX; XXI 8, 2 (cf. Pol. VII 2, 4); cf. Niese 
ap. P.-W. s. v. Archagathos. ὅδ. 6 πεντακοσίους --- τρισχι- 
λίους om. F. φἔὅ6 τελευταῖον RX. Σαυνίτας E. 4 “ἡμίσους 
'gcribe λαιοῦ vel ἀριστεροῦ vel δὐωνύμου᾽ Dind.; fort. in textum 
irrepsit glossa marg.: sunt enim χίλιοι ὁπλῖται dimidia fere 
pars τοῦ ἱεροῦ λόχου (cf. XVI 80, 4); μετὰ δὲ τῆς ϑεραπείας 
αὐτὸς τοῦ ἡμίσους (vo? εὐωνύμου» κέρατος zo. (cum dimidia 
parte satellitii! Madv.I p.518. 19 τοὺς δ᾽ ἐκ τῶν ἀφράκτων 
admodum suspectum (cf. Meltzer p. 526); quinam sint, in aperto 
est; scil. τῇ δυνάμει opponuntur τὰ ἐκ τῶν νεῶν πληρώματα 
(οὗ XX 91, 8); τοὺς δ᾽ ἐκ τῶν ἀτάκτων (i.e. τοὺς ἔξω τάξεως 

4eyouézovg) Madv. I p. ὅ18: αὖ cf. XVII 80, 4. 19 nonne 
«πεζῇ δυνάμεως  Ὀιπᾶ. 
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δὲ διὰ τῆς φάλαγγος πετόμεναι καὶ προσκαϑίξουσαι 

ταῖς ἀσπίσι καὶ τοῖς κράνεσιν εὐθαρσεῖς ἐποίουν τοὺς 

στρατιώτας. ἑκάστων οἰωνιξομένων διὰ τὸ δοκεῖν ἱερὸν 

εἶναι τὸ ξῷον τῆς ᾿4ϑηνᾶς. ταῦτα δέ, καίπερ ἄν τισι 6 

δόξαντα κενὴν ἔχειν ἐπίνοιαν, πολλάκις αἴτια γίνεται 
μεγάλων προτερημάτων. ὃ καὶ τότε συνέβη γενέσϑαι᾽" 

ἐμπεσόντος γὰρ sig và πλήϑη ϑάρσους xal διαδοϑέν- 

τῶν λόγων ὡς τὸ ϑεῖον αὐτοῖς φανερῶς προδημαίνει 

νίκην, παραστατικχώτερον τὸν κίνδυνον ὑπέμειναν. 

10 προεμβαλόντων γὰρ sig αὐτοὺς τῶν ἁρμάτων ἃ μὲν 12 

κατηκόντισαν, ἃ δ᾽ εἴασαν διεχπεσεῖν, τὰ δὲ πλεῖστα 

συνηνάγκασαν στρέψαι πρὸς τὴν τῶν πεξῶν τάξιν. 

παραπλησίως δὲ καὶ τὴν τῶν ἱππέων ἐπιφορὰν ὑπο- 3 
στάντες καὶ πολλοὺς αὐτῶν κατατιτρώσκοντες ἐποίησαν 

15 φυγεῖν εἷς τοὐπίσω. προαγωνιξομένων δ᾽ αὐτῶν ἐν 
τούτοις λαμπρῶς ἡ πεξὴ δύναμις τῶν βαρβάρων ἅπασα 

συνῆψεν εἷς χεῖρας. γενναίας δὲ μάχης γιγνομένης 8 

"Avvov μὲν ἔχων συναγωνιξόμενον τὸν ἱερὸν λόχον 

ἐπιλέκτων ἀνδρῶν καὶ σπεύδων ποιῆσαι δι᾽ αὑτοῦ τὴν 

30 νίκην ἐνέκειτο βαρὺς τοῖς “Ἕλλησι καὶ συχνοὺς ἀνήρει. 

φερομένων δ᾽ ἐπ᾿ αὐτὸν παντοδαπῶν βελῶν οὐκ sixsv, 

ἀλλὰ καίπερ πολλοῖς τραύμασι περιπίπτων ἐβιάξετο, 

μέχρις ὅτου καταπονηϑεὶς ἐτελεύτησε. τούτου δὲ πε- 4 

5 

414 

1 πετάμεναι RX; cf. Winer-Schm. p. 180. καὶ om. RXF 
(add. 2. m.). 32 ἐποιοῦντο. | 8 ἕκαστον olovitóusvov F. 4 τοι- 
«ovx δὲ Hertl ID 2 p. 18 satis bene. — 86 καινὴν R, corr. 2. m. 
11 κατηκόντησαν F. 129 ἀναστρέψαι πρὸς τὴν τῶν (ἰδίων 
z.t. Hertl. III p. 86. 18 ἵππων libri; corr. Dind. 18 προ- 
αγωνισαμένων F. 17 γιγνομένης RX γινομένης F; vulgo ysvo- 
μένης sec. D. gen. dic. edd. 19 τῶν ἐπιλέκτων à. F. περι- 
ποιῆσαι Hertl. Π 2 p. 18; περιποιήσασϑαι Kallenb. Vg. SX. SX 
αὐτοῦ X διὰ τούτων F. τὴν om. Y. 98 co»oug S. Ὡς 
Suppl 1. m. 21 οὐχ εἶξεν Y. 



1. Diodor. XX 12. 18. 

σόντος οἱ μὲν ταύτῃ τεταγμένοι τῶν Καρχηδονίων 

ἀνετράπησαν ταῖς ψυχαῖς, οἱ δὲ περὶ τὸν ᾿4γαϑοκλέα 
μετεωρισϑέντες πολὺ μᾶλλον ἐπερρώσθησαν. ἃ δὴ 
πυϑόμενός τινῶν Βορμίλκας, ὃ ἕτερος στρατηγός, καὶ 
νομίσας παρὰ ϑεῶν αὐτῷ δεδόσϑαι τὸν καιρὸν τοῦ 

λαβεῖν ἀφορμὰς πρὸς τὴν ἐπίϑεσιν τῆς τυραννίδος, 
διελογίξετο πρὸς αὑτόν, si μὲν ἡ μετὰ ᾿4γαϑοκλέους 

διαφϑαρείη δύναμις, μὴ δυνήσεσθαι τὴν ἐπίϑεσιν 

ποιήσασϑανι τῇ δυναστείᾳ, τῶν πολιτῶν ἰσχυόντων, si 

.0à ἐκεῖνος νικήσας τὰ φρονήματα παρέλοιτο τῶν Καρ- 

χηδονίων, εὐχειρώτους μὲν δαυτῷ τοὺς προηττημένους 

ἔσεσϑαι, τὸν δ᾽ ᾿4γαϑοκλέα ῥᾳδίως καταπολεμήδειν, 
ὅταν αὐτῷ δόξῃ. ταῦτα δὲ διανοηθεὶς ἀνεχώρησε μετὰ 
τῶν πρωτοστατῶν, δοὺς τοῖς μὲν πολεμίοις ἄσημον 

ἔχκλιμα, τοῖς δ᾽ ἰδίοις δηλώσας τὸν 4vvovog ϑάνατον 

καὶ παρακελευόμενος ἀναχωρεῖν ἐν τάξει πρὸς τὸν 
γεώλοφον᾽ τοῦτο γὰρ συμφέρειν. ἐπικειμένων δὲ τῶν 
πολεμίων καὶ τῆς ὅλης ὑποχωρήδεως φυγῇ παραπλη- 

σίας γινομένης οἱ μὲν συνεχεῖς ΔΜίβυες ἀπὸ κράτους 

ἡττῆσθαι τοὺς πρωτοστάτας νομίσαντες πρὸς φυγὴν 

ὥρμησαν, οἱ δὲ τὸν ἱερὸν λόχον ἔχοντες μετὰ τὸν 
᾿ἄννωνος τοῦ στρατηγοῦ ϑάνατον τὸ μὲν πρῶτον 
ἀντεῖχον εὐρώστως καὶ τοὺς ἐξ αὐτῶν πίπτοντας 
ὑπερβαίνοντες ὑπέμενον πάντα κίνδυνον, ἐπεὶ δὲ κατ- 

ἐνόησαν τὸ πλεῖον μέρος τῆς δυνάμεως πρὸς φυγὴν 

ὡρμημένον καὶ τοὺς πολεμίους περιισταμένους κατὰ 

8 νώτου, συνηναγκάσθησαν ἐκκλῖναι. διὸ καὶ τροπῆς 
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ed 

ὅ αὑτῷ F. 7 αὐτὸν X ἑαυτὸν F. 8. διαφϑαρῆ RX. 
14 πρωτοστατῶν) στρατιωτῶν F. 15 ἔκκλιμμα R; ἔγκλιμα 
Bekk. 28 αὑτῶν edd. 96 δυνάμεως φάλαγγος F. εἰς 
gvyyr F. 27 ἐγκλῖναι Bekk. 

0 
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γενομένης κατὰ πᾶν τὸ τῶν Καρχηδονίων στρατόπεδον 

οἱ μὲν βάρβαροι τὴν φυγὴν ἐποιοῦντο πρὸς τὴν Καρ- 
χηδόνα, ᾿4γαϑοκλῆς δὲ μέχρι τινὸς ἐπιδιώξας ἐπανῆλϑε 

4i65xol τὴν στρατοπεδείαν τῶν Καρχηδονίων διήρπαδεν. 
5 ἔπεσον δ᾽ ἐν τῇ μάχῃ τῶν μὲν Ἑλλήνων sig διακο- 18 

σίους, τῶν δὲ Καρχηδονίων οὐ πλείους χιλίων, ὡς δ᾽ 
ἔνιοι γεγράφασιν, ὑπὲρ τοὺς ἑξακισχιλίους. 

Ἐν δὲ τῇ τῶν Καρχηδονίων παρεμβολῇ σὺν ταῖς 
ἄλλαις ὠφελείαις εὑρέϑησαν ἅμαξαι πλείους, ἐν αἷς 

ἐκομίξετο ξεύγη χειροπεδῶν πλείω τῶν δισμυρίων ἐξ 3 
ἑτοίμου γὰρ οἱ βάρβαροι κρατήσειν ὑπειληφότες τῶν 

Ελλήνων παρηγγέλκεισαν ἀλλήλοις ξωγρεῖν ὡς πλεί- 
6vovc x«l δήσαντες εἷς συνεργασίαν ἐμβαλεῖν. ἀλλ᾽, 8 

οἶμαι, τὸ δαιμόνιον ὥσπερ ἐπίτηδες τοῖς ὑπερηφάνως 

διαλογιξομένοις τὸ τέλος τῶν κατελπισϑέντων εἷς τοὐ- 

ναντίον μετατίϑησιν. ᾿4γαϑοκλῆς μὲν οὖν Καρχηδο- 
νίους παραλόγως νικήσας τειχήρεις συνεῖχεν, ἡ τύχη 

δὲ ἐναλλὰξ τὰ προτερήματα τοῖς ἐλαττώμασιν ἐπεισα- 
γαγοῦσα τοὺς ὑπερέχοντας ἴσον ἐταπείνωδε τοῖς ἡτ- 

τωμένοις" ἐν Σιρκξλίᾳ μὲν γὰρ Καρχηδόνιοι μεγάλῃ 4 
νενικηκότες παρατάξει ᾿4γαϑοκλέα τὰς Συρακούσσας 
ἐπολιόρκουν, ἐν Διβύῃ δὲ ᾿Δγαϑοκλῆς τηλικαύτῃ μάχῃ 
προτερήσας εἷς πολιορκίαν ἐνέκλειδες Καρχηδονίους, 
καὶ τὸ ϑαυμασιώτατον, ὃ δυνάστης κατὰ μὲν τὴν 
νῆσον ἀκεραίους ἔχων τὰς δυνάμεις ἐλείπετο τῶν βαρ- 

- 1 

1 

οι 

l γινομένης F. τῶν om. F. ὅ μὲν om. F. 6 τῶν 
χιλίων F. 4 γεγράφεισαν F. aliter Just. XXII 6, 9; Oros. 

6 (Wess.). 9 πλείους] πλήρεις F, corr. 2. m. 10 χειρο- 
zédo» RX. 19 óg om. F. 18 cf. XXXIV 36 es8.). 
16 περιτίϑησιν F. 18 ἐπεισάγουσα F. 19 ἴσως EK. «xx 
μένοις F. 290 Καρχηδόνιοι om. V. — 98 συνένλανοι Vs, S ἃ. 
e.g. XIII 72,1. — 26 βάρων Y, corr. 9. vs. 
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βάρων, ἐπὶ δὲ τῆς ἠπείρου τῷ μέρει τῆς προηττημένης 

14 στρατιᾶς περιδγένετο τῶν νενικηκότων. διόπερ oi 

r2 

e 

i» 

Q 

Καρχηδόνιοι, νομίσαντες ἐκ ϑεῶν αὐτοῖς γεγονέναι τὴν 

συμφοράν, ἐτράπησαν πρὸς παντοίαν ἱχεσίαν τοῦ δαι:- 

μονίου καὶ νομίδαντες μάλιστα μηνίειν αὐτοῖς τὸν 

Ἡρακλέα τὸν παρὰ τοῖς ἀποίκοις. χρημάτων πλῆϑος 
καὶ τῶν πολυτελεστάτων ἀναϑημάτων ἔπεμψαν εἷς τὴν 

Τύρον οὐκ ὀλίγα. ἀποικισϑέντες γὰρ ἐκ ταύτης εἰώ- 
ϑεισαν ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν χρόνοις δεκάτην ἀποστέλλειν 
τῷ ϑεῷ πάντων τῶν εἷς πρόδοδον πιπτόντων ὕστερον 
δὲ μεγάλους κτησάμενοι πλούτους καὶ προσόδους ἀξιο- 

λογωτέρας λαμβάνοντες μικρὰ παντελῶς ἀπέστελλον, 

ὀλιγωροῦντες τοῦ δαιμονίου. διὰ δὲ τὴν συμφορὰν 

ταύτην εἷς μεταμέλειαν ἐλθόντες πάντων τῶν ἐν τῇ 

Τύρῳ ϑεῶν ἐμνημόνευον. ἔπεμψαν δὲ καὶ τοὺς ἐκ 
τῶν ἱερῶν χρυσοῦς ναοὺς (αὐτοῖς) τοῖς ἀφιδρύμαδι 

πρὸς τὴν ἱκεσίαν, ἡγούμενοι μᾶλλον ἐξιλάσεσϑαι τὴν 
τοῦ ϑεοῦ μῆνιν τῶν ἀναϑημάτων πεμφϑέντων ἐπὶ τὴν 

παραίτησιν. ἠτιῶντο δὲ καὶ τὸν Κρόνον αὑτοῖς ἐναν- 
τιοῦσϑαι, καϑ᾽ ὅσον ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν χρόνοις ϑύον- 
τες τούτῳ τῷ Oc τῶν υἱῶν τοὺς κρατίστους ὕστερον 
ὠνούμενοι λάϑρᾳ παῖδας καὶ ϑρέψαντες ἔπεμπον ἐπὶ 
τὴν ϑυσίαν" καὶ ξητήσξεως γενομένης δὑρέϑησάν τινες 
τῶν καϑιερουργημένων ὑποβολιμαῖοι γεγονότες. τού- 

8 αὑτοῖς edd. — 5 μηνιεῖν RX. αὑτοῖς edd. — 6 ἀποίκοις] 
alioquin significatione activa non usurpatur; ἀποικισταῖς Wess.; 
ἀποικίσασι Dind. 14 πάντων] πάλιν Reiske, non male. 
16 χρυσοῦς ναοὺς] χρυσᾶς ναῦς m. 2 in marg. cod. ἢ. (oórote» 
τοῖς ἀφ. scr.; ζαύὐτοῖς) ἀφ. dubitanter Wess., cuius explic. mihi 
non probatur (cf. XV 49, 1); o? τοῖς ἀφ. Madv. I p. 618. 
77 ἐξωλάσασϑαι Y. 19 αὐτοῖς Eus. qui (praep. ev. IV 19 

P. 161 a. b) ab ἠτιῶντο usque δὰ πλῆρες πυρὸς (p. 198 v. 11) 
omnem Diodori locum exscr. 94 χαϑιερουοργυηλύάτων Y. 
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τῶν δὲ λαβόντες ἔννοιαν καὶ τοὺς πολεμίους πρὸς 

τοῖς τείχεσιν ὁρῶντες στρατοπεδεύοντας ἐδεισιδαιμό- 
vovv Og καταλελυκότες τὰς πατρίους τῶν ϑεῶν τιμάς. 

416διορθϑώσασϑαι δὲ τὰς ἀγνοίας σπεύδοντες διακοσίους 
5 μὲν τῶν ἐπιφανεστάτων παίδων προκρίναντες ἔϑυσαν 

δημοσίᾳ ἄλλοι δ᾽ ἐν διαβολαῖς ὄντες ἑκουσίως ἑδαυτοὺς 

ἔδοσαν, οὐκ ἐλάττους ὄντες τριαχοσίων. ἦν δὲ παρ᾽ 6 

αὐτοῖς ἀνδριὰς Κρόνου χαλκοῦς, ἐκτεταχὼς τὰς χεῖρας 

ὑπτίας ἐγκεκλιμένας ἐπὶ τὴν γῆν, ὥστε τὸν ἐπιτεϑέντα 

τῶν παίδων ἀποκυλίεσθϑαν καὶ πίπτειν εἴς τι χάσμα 

πλῆρες πυρός. δἷκὸς δὲ καὶ τὸν Εὐριπίδην ἐντεῦϑεν 
εἰληφέναι τὰ μυϑολογούμενα παρ᾽ αὐτῷ περὶ τὴν ἐν 
Ταύροις ϑυσίαν, ἐν οἷς εἰσάγει τὴν "Iguyévswv ὑπὸ 
Ὀρέστου διερωτωμένην 

15 «τάφος δὲ ποῖος δέξεταί μ᾽, ὅταν ϑάνω:; 

πῦρ ἱερὸν ἔνδον χάσμα τ᾽ εὐρωπὸν χϑονός.» 
καὶ ὃ παρὰ τοῖς Ἕλλησι δὲ μῦϑος ἐκ παλαιᾶς φήμης 7 
παραδεδομένος ὅτι Κρόνος ἠφάνιξε τοὺς ἰδίους παῖδας, 

παρὰ Καρχηδονίοις φαίνεται διὰ τούτου τοῦ νομίμου 
30 τετηρημένος. 

Οὐ μὴν ἀλλὰ τοιαύτης ἐν τῇ Διβύῃ γεγενημένης 15 

μεταβολῆς οἱ μὲν Καρχηδόνιοι διεπέμποντο πρὸς 

᾿Δμίλκαν εἷς τὴν Σικελίαν, ἀξιοῦντες κατὰ τάχος 

1 

4 διορϑώσαντες δὲ τὰς ἀγνοίας νομίζοντες X. διακοσίους] 
idem Eus. (cf. de laud. Const. XIII 12); Pesc. Fest. ap. Lact. div. 
inst. I 21 (HRF. p. 376 8qq0.); Wess. 6 aliter Eus. de laud. 
Const. l.l. (cf. Grote G. Gr. VI p. 754 ἃ. 46; Meltzer I p. 526), 
ubi ἐπιδοῦναι τῇ 9vcío; f. addendum (εἰς τὴν 9volov^ (cf. Pol. 
VIII 18, 11). 4 τριακ.] idem Eus. utroque loco. ἐγκεκλι- 
μόνας ἐπὶ τὴν γῆν] ἐκτεταμένας ἐπὶ τῆς γῆς Eus. συντιϑέντα 
Ug. 10 ἀποκωλύεσϑαι Eus. 19 παρ᾽ αὐτοῖς codd.; corr. 

Rhod. 1.16 cf. Eur. Iph. Taur. 618. 4. — 16 ἔνδον ox«. V. 
suppl 1. m.  490»óg] πέτρας codd. ἄπο. δ Aw Sow X. 
19 »óuov X. 21 εἰς Λιβύην X. 93 τὴν o. Y. 

Diodorus. V. ἌΝ, 
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πέμψαι βοήϑειαν, καὶ và AugOévva χαλκώματα τῶν 

᾿4γαϑοκλέους νεῶν ἀπέστειλαν αὐτῷ. ὁ δὲ τοῖς κατα- 
πλεύσασι παρεκελδύσατο σιωπᾶν μὲν τὴν γεγενημένην 
ἧτταν, διαδιδόναι δὲ λόγον sig τοὺς στρατιώτας ὡς 

᾿4γαϑοκλῆς ἄρδην ἀπώλεσε καὶ τὰς ναῦς καὶ τὴν δύ- 
ναμιν ἅπαδαν. αὐτὸς δὲ πέμψας τινὰς τῶν παρόντων 

ἐκ Καρχηδόνος sig τὰς Σιυρακούδδας πρεσβευτὰς καὶ 

τὰ χαλκώματα συναποστείλας ἠξίου παραδιδόναι τὴν 
πόλιν. τὴν μὲν γὰρ δύναμιν τῶν Συρακοσίων ὑπὸ 
Καρχηδονίων κατακεκόφϑαι, τὰς δὲ ναῦς ἐμπεπυρί- 

σϑαι" τοῖς δ᾽ ἀπιστοῦσιν ἀπόδειξιν παρέχεσθαι τὴν 
τῶν ἐμβόλων κομιδήν. τῶν δ᾽ ἐν τῇ πόλει πυϑομένων 
τὴν περὶ τὸν ᾿Αγαθϑοκλέα προσηγγελμένην συμφορὰν 

οἱ πολλοὶ μὲν ἐπίστευσαν, οἱ προξστηκότες δὲ διστνά- 
ξοντες διδτήρησαν μὲν χάριν τοῦ μὴ γενέσϑαι ταραχήν, 

τοὺς πρεσβευτὰς δὲ ταχέως ἐξέπεμψαν, τοὺς δὲ τῶν 
φυγάδων συγγενεῖς καὶ φίλους καὶ τῶν ἄλλων τοὺς 

δυσχεραίνοντας τοῖς ὑπ᾽ αὐτῶν πραττομένοις ἐξέβαλον 

ἐκ τῆς πόλεως, ὄντας οὐχ ἐλάττους ὀκτὰκισχιλίων. 

4 χἄπειτα τοσούτου πλήϑους ἄφνω συναναγκαξομένου 

τὴν πατρίδα φεύγειν ἔγεμδν ἡ πόλις διαδρομῆς καὶ 

ϑορύβου καὶ γυναικείων κλαυϑμῶν᾽ οὐδεμία γὰρ ἦν 
οἰκία πένθους ἀκοινώνητος κατὰ τοῦτον τὸν καιρόν. 

οἱ μὲν γὰρ περὶ τὴν τυραννίδα τοῦ ᾿4γαϑοκλέους καὶ 
τῶν τέκνων αὐτοῦ τὴν συμφορὰν ὠδύροντο, τῶν δ᾽ 

ἰδιωτῶν οἱ μὲν τοὺς ἀπολωλέναι δοκοῦντας κατὰ 

“Διβύην ἔκλαιον, οἱ δὲ τοὺς ἐκπίπτοντας ἀφ᾽ ἑστίας 

to 
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2 νηῶν F. 10 τὰς δὲ ναῦς ταύτας F. 15 ϑιετήρησαν 
SUSp.; Wess. confert Luc. I1 61. 283 γυναικίων RX. 94 τὰ 
z50À r7» τυραννέδα F. 96 αὐτῶν Wori, corr. Dind. 97 ἔ- 
x4cor Dind. semper; cf. Orüónert mem. Gr. Were. Ὁ. 399. 
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καὶ πατρῴων ϑεῶν, οἷς οὔτε μένειν ἐξῆν οὔτ᾽ ἐκτὸς 
τῶν τειχῶν προάγειν, πολιορκούντων τῶν βαρβάρων, 

πρὸς δὲ τοῖς εἰρημένοις κακοῖς τηλικούτοις οὖσιν ἠναγ- 

κάξοντο νηπίους παῖδας καὶ γυναῖκας συνεφέλκεσθϑαι 

NL φυγῇ. ὁ δ᾽ ᾿Αμίλκας, καταφυγόντων πρὸς αὐτὸν 
τῶν φυγάδων, τούτοις μὲν τὴν ἀσφάλειαν παρέσχετο, 
τὴν δὲ δύναμιν παρασκευάσας προῆγεν ἐπὶ τὰς Σίυρα- 

κούσδσας, ὡς αἱρήσων τὴν πόλιν διά vs τὴν ἐρημίαν 
καὶ διὰ τὴν προσηγγελμένην τοῖς ὑπολελειμμένοις συμ- 

10 φοράν. προαποστείλαντος δ᾽ αὐτοῦ πρεσβείαν καὶ δι- 16 
δόντος ᾿Αἀντάνδρῳ καὶ τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ, si παραδιδόασι 
τὴν πόλιν, ἀσφάλειαν συνήδρευσαν τῶν ἡγεμόνων oi 

μάλιστα ἀξίωμα δοκοῦντες ἔχειν. ῥηϑέντων οὖν. πολ- 
λῶν λόγων 'άντανδρος μὲν dero δεῖν παραδιδόναι τὴν 

15 πόλιν, ὧν ἄνανδρος φύσει καὶ τῆς τἀδελφοῦ τόλμης σι 

καὶ πράξεως ἐναντίαν ἔχων διάϑεσιν᾽ '"Egóuvov δ᾽. ὁ΄' 
Αἰτωλός, παρακαϑεσταμένος ὑπ᾽ ᾿4γαϑοκλέους τἀδελφῷ 

σύνεδρος, τὴν ἐναντίαν δοὺς γνώμην ἔπεισεν ἅπαντας 
διακαρτερεῖν μέχρι ἂν πύϑωνται τἀληθές. ᾿Αμίλκας 

30 δὲ μαϑὼν τὰ δόξαντα τοῖς ἐν τῇ πόλει συνεπήγνυε 
μηχανὰς παντοίας, διεγνωκὼς προσβάλλειν. ᾿᾽4γαϑο- 

κλῆς δὲ δύο τριακοντόρους μετὰ τὴν μάχην νεναυπηγη- 

μένος τὴν ἑτέραν ἀπέστειλεν εἷς Συρακούσσας, ἐρέτας 
ἐμβιβάδας τοὺς κρατίστους καὶ τῶν περὶ αὐτὸν πιστευο- 
μένων φίλων ἕνα Νέαρχον, ἀπαγγελοῦντα τοῖς ἰδίοις 

τὴν νίκην. ἔπειτ᾽ εὐπλοίας γενομένης πεμπταῖοι ταῖς 
Σιυρακούδδσαις νύκτωρ προδεπέλασαν καὶ στεφανωσά- 

οι 

1 πατρώων X. 6 παρείχετο F; cf. Hultzach pr. Pas. p. 7. 
12 8 συνήδρευσαν" συνεδρευσάντων libri; corr. Steph. 18 οὖν 

14 μὲν οὖν F. 16 xol πράξεως Gu, WR. wx ἃ. 

" 84, 8 (Dind). δ᾽ ὧν Aix. X. 19 vigo ὃν ὅτου c. NS 

Mulinag δὲ u.] εἶτα ᾿Αμίλκας μὲν w. Y. QV «ove veis 

AS" 
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uévou καὶ παιανίσαντες κατὰ τὸν πλοῦν ἅμ᾽ ἡμέρᾳ 

ὅ κατέπλεον ἐπὶ τὴν πόλιν. αἱ δὲ φυλακίδες τῶν Καρ- 

e 
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8 

quóovíov αἰσϑόμεναι κατὰ σπουδὴν ἐπεδίωκον καὶ oo 
πολὺ προειληφότων τῶν ὑποφευγόντων ἀγὼν τῆς si- 
ρεσίας ἐγίνετο. ἅμα δὲ τῇ τούτων φιλοτιμίᾳ συνέβη 
τούς τε ἐκ τῆς πόλδως καὶ τοὺς πολιορκοῦντας αἶσϑο- 

μένους συνδραμεῖν ἐπὶ τὸν λιμένα καὶ τοῖς ἰδίοις 
ὁδχατέρους συναγωνιῶντας ἀναβοᾶν ϑαρρεῖν. ἤδη δὲ 
τῆς τριαχοντόρου καταλαμβανομένης οἱ βάρβαροι μὲν 

ἐπηλάλαξαν, οἱ δ᾽ ἐκ τῆς πόλεως ἀδυνατοῦντες βοη- 

ϑεῖν τοῖς ϑεοῖς ηὔχοντο περὶ τῆς σωτηρίας τῶν κατα- 
πλεόντων. τῆς πρῴρας δὲ τῶν διωκόντων εἷς ἐμβολὴν 

ἤδη φερομένης οὐκ ἄπωϑεν τῆς γῆς ἔφϑασε τὸ διωκό- 
μενον σχάφος ἐντὸς βέλους γενόμενον καὶ τῶν Zv- 

ρακοσίων προσβοηϑησάντων ἐξέφυγε τὸν κίνδυνον. 
᾿Αμίλκας δ᾽ ὁρῶν τοὺς ἐκ τῆς πόλδως διὰ τὴν ἀγωνίαν 
καὶ τὸ παράδοξον τῆς προσδοχωμένης ἀγγελίας ἐπὶ 
τὸν λιμένα συνδεδραμηκότας, ὑπολαβὼν εἶναι μέρος 

τι τοῦ τείχους ἀφύλακτον, ἔπεμψε τῶν στρατιωτῶν 
τοὺς χρατίστους μετὰ κλιμάκων. οὗτοι δ᾽ δὑρόντες 

ἐκλελειμμένας τὰς φυλακὰς ἔλαϑον προσαναβάντες" καὶ 

σχεδὸν αὐτῶν μεσοπύργιον ἤδη κατειληφότων ἡ κατὰ 

τὸ σύνηϑες ἐφοδία παραγενομένη κατενόησε.  ysvo- 

μένης δὲ μάχης οἱ μὲν ἐκ τῆς πόλεως συνέδραμον καὶ 418 
φϑάσαντες τοὺς μέλλοντας τοῖς ἀναβεβηκόσι προσβοη- 

1 κατὰ τὸν πλοῦν] κατὰ τὸ πλοῖον codd.; corr. Hertl. II 2 
p.18. ἐγένετο F. τούτω»] τῶν ἐρετῶν FE. 10 ἐπηλλά- 
λαξαν F. ἀδυναντοῦντες X. 12. 18 εἰς ἐμβολὴν ἤδη φερο- 
μένης] τῆς ἐμβολῆς ἤδη γενομένης F. 18 ἄπωϑε RX (cf. Winer- 
Schm. p. 62) ἄποϑεν F. 17 ὑπὸ τὸν λιμένα F. 20 τοὺς κρα- 
σέσεους τῶν στρατιωτῶν F. 91 λελειμμένας RX. — 22 ἡ om. F. 
£8 £podíe libri; in marg. cod. Ἐν &dscr. ἃ. τὰ. tqgoqtua. 
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ϑεῖν οὗς μὲν ἀπέχτειναν, oUg δ᾽ ἀπὸ τῶν ἐπάλξεων 

κατεκρήμνισαν. ἐφ᾽ οἷς ᾿Αμίλκας περιαλγὴς γενόμενος 9 

ἀπήγαγε τὴν δύναμιν ἀπὸ τῆς πόλεως καὶ τοῖς δἷς 
Καρχηδόνα βοήϑειαν ἐξέπεμψε μετὰ στρατιωτῶν zsv- 
τακισχιλίων. 

"Auc δὲ τούτοις πραττομένοις ὁ μὲν ᾿4γαϑοκλῆς 11 
κρατῶν τῶν ὑπαίϑρων τὰ περὶ τὴν Καρχηδόνα χωρία 

κατὰ κράτος ἤρει καὶ τῶν πόλεων ἃς μὲν διὰ φόβον, 
ἃς δὲ διὰ τὸ πρὸς Καρχηδονίους uícog προδηγάγετο. 

10 παρεμβολὴν δὲ πλησίον τοῦ Τύνητος ὀχυρωσάμενος 

καὶ τὴν ἱκανὴν ἀπολιπὼν φυλακὴν ἀνέξευξε πρὸς τὰς 

ἐπὶ ϑαλάττῃ κειμένας πόλεις. καὶ πρώτην μὲν ἑλὼν 
Νέαν πόλιν κατὰ κράτος φιλανθρώπως ἐχρήσατο τοῖς 
χειρωθεῖσιν᾽ εἶτα παρελϑὼν ἐπ᾽ ᾿Αἀδρύμητα πρὸς μὲν 

15 ταύτην πολιορκίαν συνεστήσατο, Αἱλύμαν δὲ τὸν βα- 

σιλέα τῶν Διβύων sig συμμαχίαν προσελάβετο. ἃ δὴ 2 

πυϑόμενοι οἱ Καρχηδόνιοι πᾶσαν τὴν δύναμιν προ- 

ἤγαγον ἐπὶ τὸν Τύνητα καὶ τῆς μὲν ᾿4γαϑοκλέους 
στρατοπεδείας ἐκυρίξδυσαν, τῇ πόλει δὲ μηχανὰς προῦ- 

80 ἀγαγόντες συνεχεῖς προσβολὰς ἐποιοῦντο. ὁ δ᾽ ᾽4γα- 3 

ϑοκλῆς, ἀπαγγειλάντων τινῶν αὐτῷ τὰ περὶ τοὺς 

ἰδίους ἐλαττώματα, τὸ μὲν πολὺ τῆς δυνάμεως κατ- 

ἕλιπεν ἐπὶ τῆς πολιορκίας, τὴν δὲ θεραπείαν καὶ τῶν 
στρατιωτῶν ὀλίγους ἀναλαβὼν λάϑρᾳ προσῆλϑεν ἐπί 

4 excidisse videtur aut navium numerus aut ducis nomen. 
περὶ Καρχ. F. 8 $os. ΧΕ, 9 μίσος codd. 12 ἐπὶ τῇ 9. F. 

18 Νέαν πόλιν] cf. Mueller ad Ptol. IV 8, 2 (p. 621); Meltzer I 
p. 508. 14 ᾿Αδρύματα X; cf. Mueller l.l. (p. 622); Grote VI 
E 156 ἃ. 48 (non recte). 15 λιλύμαν (Α4λ.Ὁ) ἢ ἀλύμαν 2. m.) 

᾿Ἐλύμαν Ἐ (cf. Act. Ap. XIII 6; Wess.). 17 oi om. F 
προήγαγον codd. omnes; cf. XX 16, 6: 18, 1. 18 c£. wx 
ad 8,7. 19 προσαγαγόντες μηχανὰς WAS) woww txowevts 
ponit F. 21 αὐτῷ τινῶν Y. 9A στρυτιῶν X. 



198 Diodor. XX 17 — 19. 

τινα τόπον ὀρεινόν, ὅϑεν ὁρᾶσϑαι δυνατὸν ἦν αὐτὸν 

ὑπό vs τῶν ᾿Δδρυμητινῶν καὶ τῶν Καρχηδονίων τῶν 
4 τὸν Τύνητα πολιορκούντων. νυχτὸς δὲ συντάξας τοῖς 

στρατιώταις ἐπὶ πολὺν τόπον πυρὰ κάειν, δόξαν 

(ζἐνλεποίησε τοῖς μὲν Καρχηδονίοις ὡς μετὰ μεγάλης 5 

δυνάμξως ἐπ᾽ αὐτοὺς πορευόμενος, τοῖς δὲ πολιορκου- 

μένοις ὡς ἄλλης δυνάμεως ἁδρᾶς τοῖς πολεμίοις εἷς 

συμμαχίαν παραγεγενημένης. ἀμφότεροι δὲ τῷ ψεύδει 

τοῦ στρατηγήματος παραλογισϑέντες παραλόγως ἠλατ- 

τώϑησαν, οἱ μὲν τὸν Τύνητα πολιορχοῦντες φυγόντες 10 

εἷς Καρχηδόνα καὶ τὰς μηχανὰς ἀπολιπόντες, οἱ δ᾽ 

᾿4δρυμητινοὶ διὰ τὸν φόβον παραδόντες τὴν πατρίδα. 
᾿4γαϑοκλῆς δὲ ταύτην δι᾽ ὁμολογίας παραλαβὼν Θάψον 
εἷλε κατὰ κράτος καὶ τῶν ἄλλων τῶν ταύτῃ πόλδων 
ἃς μὲν ἐξεπολιόρκησεν, ἃς δὲ προσηγάγετο" τὰς ἁπά- 15 
δας δὲ πόλεις πλείους τῶν διακοσίων κεχειρωμέόνος sis 

τοὺς ἄνω τόπους τῆς Διβύης διεδνοεῖτο στρατεύειν. 
.18 ἀναξεύξαντος οὖν αὐτοῦ καὶ πλείους ἡμέρας ὁδοιπο- 

ροῦντος Καρχηδόνιοι τὴν ἐκ Σικελίας διακομισϑεῖσαν 
δύναμιν καὶ τὴν ἄλλην στρατιὰν προαγαγόντες πάλιν 20 

τὸν Τύνητα πολιορκεῖν ἐπεχείρησαν καὶ τῶν χωρίων 
οὐκ ὀλίγα τῶν ὑπὸ τοὺς πολεμίους ὄντων ἀνεκτήσαντο. 

“4γαϑοκλῆς δέ, βιβλιαφόρων αὐτῷ παραγεγενημένων 419 

e 

e 

9 ὑπὸ τῆς τῶν ᾿Αδρυμητινῶν (cf. Meineke ad Steph. Byz. s. v. 
᾿ἈἈἀδρύμης) RX; τῆς del. Wess., corr. Dind.; ὅϑεν ὁρᾶσϑαι δυνατὸν 
ἦν αὐτῷ ὑπὸ τῆς τῶν ᾿Αδραμυτήνων χώρας F omissis reliquis, 
in marg. add. 2. m. τῶν τὸν Τύνητα πολιορκούντων. ὃ συν- 
τάξαι Χ. 4 καίειν Ἐ (cf. Crónert. mem. Gr. Herc. p. 106). 
6 (év»szolnos Hertl. II 2 p. 18 sec. Diodori genus dic. μὲν 
om. F, suppl. 2. m. ὅ--- μετὰ μεγάλης δυνάμεως καὶ ἁδρᾶς 
F; omissa suppl. 2. m. in fine pag. 8 ψευδεῖ dub. Dind. 
12 40pvuz»ol RX ᾿Αδραμντινοὶ F. 18 Θάττον X. 16 διακ.] 
cf Grote VI p. 756 a. 51. 90 στρατείαν F. 21 ἐγχωρίων 
E (corr. 2, m.) ΧΕ. 



σι 

1 

1 

e 

οι 

e 

OL. 117,3: 810 a. Chr. 199 

ἀπὸ τοῦ Τύνητος καὶ τὰ πεπραγμένα τοῖς Φοίνιξι 
διασαφούντων, εὐθὺς ἀνέστρεψεν. ὡς δ᾽ ἀπέσχε τῶν 2 
πολεμίων σταδίους διακοσίους, κατεστρατοπέδευσε καὶ 

τοῖς στρατιώταις πυρὰ κάειν ἀπηγόρευσεν. χρησάμενος 

δὲ νυχτοπορίᾳ προδέπεδσεν ἅμ᾽ ἡμέρᾳ τοῖς τὸ προ- 
νομεύουσι τὴν χώραν καὶ τοῖς ἐχτὸς τῆς παρεμβολῆς 

ἄνευ τάξεως πλανωμένοις καὶ φονεύσας μὲν ὑπὲρ 

δισχιλίους, ξωγρήσας δ᾽ οὐκ ὀλίγους πολλὰ πρὸς τὸ 
μέλλον ἐπλεονέχτησεν. οἱ γὰρ Καρχηδόνιοι τῆς ἐκ 
Σικελίας προσγενομένης βοηϑείας καὶ τῶν κατὰ 4Δι- 
βύην συμμάχων συναγωνιξομένων ἐδόκουν ὑπερέχειν 
τῶν περὶ τὸν ᾿Δγαϑοκλέα᾽ τούτου δὲ (ἐπὶ τοῦ προ- 

τερήματος γενομένου πάλιν συνεστάλη τὰ φρονήματα 

τῶν βαρβάρων. καὶ γὰρ Αἰϊλύμαν τὸν βασιλέα τῶν 

“Διβύων ἀποστάτην γενόμενον ἐνίκησεν μάχῃ καὶ τόν 
τὸ δυνάστην καὶ πολλοὺς τῶν βαρβάρων ἀνεῖλεν. καὶ 
τὰ μὲν περὶ Σικελίαν καὶ Διβύην ἐν τούτοις ἦν. 

Κατὰ δὲ τὴν Μακεδονίαν Κάσανδρος μὲν βοηϑή- 19 

σας Αὐδολέοντι τῷ Παιόνων βασιλεῖ διαπολεμοῦντι 
πρὸς Αὐταριάτας, τοῦτον μὲν ἐκ τῶν κινδύνων ἐρρύ- 

σατο, τοὺς δὲ Αὐταριάτας σὺν τοῖς ἀκολουϑοῦσι παισὶ 

καὶ γυναιξὶν ὄντας sig δισμυρίους κατῴκισεν παρὰ τὸ 

e 

χαλούμενον Ὀρβηλὸν ὅρος. τούτου δὲ περὶ ταῦτ᾽ ὄντος 2 

4 καίειν F. — B προνομεῦσι X. 7 τοὺς δισχιλίους F. 
12 (ἐπὶ add. ex XV 36,1; XVI ὅ, 2. 14 ᾿“Ἀλύμαν RX ᾿Ελύ- 
μαντον F. 15. 16 ἐνίκησαν... ἀνεῖλον codd.; corr. edd. 
19 Αὐτολέοντι F; cf. ind. β΄; XXI 18; Αὐδολέων nummi (cf. 
Head HN. p. 208) et inscr. (cf. CJA II 812); cf. Just. XV 2, 1; 
«Αὐτολέων Polyaen. IV 12, 8; Plut. Pyrrh. 9; cf. Kaerst ap. P.-W. 
8. v. τῶν Παιόνων F. 20 Aór«guéra:] cf. III 30, 8; Au- 
dariatae Just. XV 92, 1 alii; cf. Droysen II* 2 p. 79 ἃ. 1.  vo$- 
tovg EF, corr. 2. m. — 22 κατῴκησεν RX (cf. 2,7) 928 'Oe- 
βηδὸν RX Ὀρβίταον F; corr. Barbeyrucios Vàsk. quc. ex Sees. V 
p. 254 (Wess.); ceteri tamen"Ogfimkov (εἰ Moex S VN SS SM 



900 Diodor. XX 19 — 91. 

κατὰ μὲν τὴν Πελοπόννησον Πτολεμαῖος ὃ στρατηγὸς 

᾿Αντιγόνου δυνάμεις πεπιστευμένος καὶ τῷ δυνάστῃ 
προσχόψας ὡς οὐ κατὰ τὴν ἀξίαν τιμώμενος ᾿Αντιγόνου 

μὲν ἀπέστη, πρὸς δὲ Κάσανδρον συμμαχίαν ἐποιήσατο. 
καταλελοιπὼς δὲ τῆς ἐφ᾽ ᾿Ελλησπόντῳ δατραπείας ἐπι- 5 
στάτην Φοίνικα, (Svo? τῶν πιστοτάτων φίλων, ἀπ- 
ἔστειλεν αὐτῷ στρατιώτας, ἀξιῶν διαφυλάττειν τὰ 
φρούρια καὶ τὰς πόλεις καὶ μὴ προσέχειν ᾿Αντιγόνῳ. 

ὃ τῶν δὲ κοινῶν συνθηκῶν τοῖς ἡγεμόσι περιδχουσῶν 

ἐλευϑέρας ἀφεῖσθαι τὰς ᾿Ελληνίδας πόλεις, οἱ περὶ 1 
Πτολεμαῖον τὸν Αἰγύπτου δυνάστην, ἐγκαλέσαντες 

᾿Δντιγόνῳ διότι φρουραῖς τινας διξίληφε τῶν πόλεων, 
4 πολεμεῖν παρδσκευάξοντο. καὶ τὴν μὲν δύναμιν ἐξαπο- 

στείλας Πτολεμαῖος καὶ στρατηγὸν Δεωνίδην τὰς ἐν 

τῇ τραχείᾳ Κιλικίᾳ πόλεις οὔσας ὑπ᾽ ᾿Αντίγονον &yst- 15 
ρώσατο, διεπέμπετο δὲ καὶ (εἷς) τὰς ὑπὸ Κάσανδρον 

καὶ Δυσίμαχον πόλεις, ἀξιῶν συμφρονεῖν ἑαυτῷ καὶ 
5 κωλύειν ᾿Αντίγονον ἰσχυρὸν γίνεσϑαι. ὁ δ᾽ ᾿Δντίγονος 

τῶν υἱῶν Φίλιππον μὲν τὸν νεώτερον ἐξέπεμψεν ἐφ᾽ 
᾿Ελλήσποντον, διαπολεμήδοντα Φοίνικι καὶ τοῖς ἀφ- 30 
εστηκόσι, Ζημήτριον δ᾽ ἐπὶ Κιλικίαν, ὃς ἐνεργὸν ποιη- 

σάμενος τὴν στρατείαν ἐνίκησε τοὺς τοῦ Πτολεμαίου 450 
στρατηγοὺς καὶ τὰς πόλεις ἀνεκτήσατο. 

20  "4u« δὲ τούτοις πραττομένοις Πολυπέρχων περὶ 
᾿Πελοπόννησον διατρίβων καὶ Κασάνδρῳ μὲν ἐγκαλῶν, s5 

τῆς δὲ Μακεδόνων ἡγεμονίας πάλαι ὀρεγόμενος ἐκ 

4 συμμαχίαν συνεστήσατο F. ὅ ᾿Ἑλλήσποντον F. 6 (ἕναν 
add.; cf. kvar 40, 2 (Niese I p. 305 a. 8). 4 προσἀξιῶν 
18 xa) rórs τὴν F. 16 (sig) add.; πρὸς Rhod.; κατὰ 
dub. Dind. 18 ᾿Αἀντιγόνῳ X. — 9X ᾿ιχίαν X, corr. 1. m. 

26 πε,» X. | 
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Περγάμου μετεπέμψατο τὸν ἐκ Βαρσίνης Ηρακλέα, ὃς 
ἦν ᾿Αλεξάνδρου μὲν υἱός, τρεφόμενος δὲ ἐν Περγάμῳ, 
τὴν δ᾽ ἡλικίαν περὶ ἑπτακαίδεκα ἔτη γεγονώς. ὁ δ᾽ 
οὖν Πολυπέρχων διαπέμπων πολλαχοῦ πρὸς τοὺς ἰδιο- 
ξένους καὶ τοὺς ἀλλοτρίως διακειμένους πρὸς Κάσαν- 

δρον ἠξίου κατάγειν τὸ μειράκιον ἐπὶ τὴν πατρῴαν 
βασιλείαν. ἔγραψε δὲ καὶ πρὸς τὸ κοινὸν τῶν Αἴτω- 
λῶν, ἀξιῶν δίοδόν τε δοῦναι καὶ συστρατεύειν, ἐπαγ- 
γελλόμενος πολλαπλασίους χάριτας ἀποδώσειν, ἐὰν 
συγκατάγωσι τὸ μειράκιον ἐπὶ τὴν πατρῴαν βασιλείαν. 
τῶν δὲ πραγμάτων αὐτῷ κατὰ νοῦν γενομένων, προ- 

ϑύμως 9' ὑπαχουόντων τῶν Αϊτωλῶν καὶ πολλῶν 

ἄλλων συντρεχόντων ἐπὶ τὴν κάϑοδον τοῦ βασιλέως 
οἱ σύμπαντες ἠθϑροοίσϑησαν πεζοὶ μὲν ὑπὲρ τοὺς διόσμυ- 
ρέους, ἱππεῖς δ᾽ οὐκ ἐλάττους χιλίων. καὶ Πολυπέρχων 

μὲν περὶ τὰς sig τὸν πόλεμον παραδχευὰς γινόμενος 

χρήματά τε συνῆγε καὶ πρὸς τοὺς οἰχείως ἔχοντας τῶν 
Μακεδόνων διαπεμπόμενος ἠξίου συνεργεῖν. Ὦτολε- 21 

μαῖος δὲ τῶν ἐν Κύπρῳ πόλεων κυριδύων, ἐπειδή 
τινων ἐπύϑετο Νιικοκλέα τὸν βασιλέα τῶν Παφίων ἐν 
ἀπορρήτοις ἰδίᾳ πρὸς ᾿Αντίγονον συντεϑεῖσϑαι φιλίαν, 

1 Βαρσίνη] cf. Arr. VII 4, 4 (Phot. 68); Stateira audit ap. 
Diodorum XVII 107, 6; Plut. Alex. 70; Memn. 4; Just. XII 10,9; 
cf. Kaerst ap. P.-W. s. v. B. 8. δίοδον] δύναμιν RX; quod in 
marg. cod. F adscer. 2.m. 10 συγκαταγάγωσι F. 1972 Rcs X 
9' F. 16 γενόμενος F. 20 Νικοκλέα vocant etiam Polyaenus 
VIII 48 et Athenaeus VIII 46 (852 d), Νικοκρέοντα auctor in- 
dicis δ΄ et Athenaeus VIII 41 (849 f); hoc verum eius nomen 
fuisse probatur fragmento marm. Par. nuper reperto (cf. Wil- 
helm MAJ. XXII (1897) p. 30854ᾳ.); neque alius profecto est ac 
qui XIX 59,1; 62,5; 79,65 commemoratur Nicocreon, sicuti 
recte monuit Wesselingius; cf. Engel Kypros I p. 867. 496; 
Hünerwadel Lysim. p. 34; aliter iudicant, quod Pls&. Ne. ts 
Nicocreonta Salaminiorum regem vocel, Droysen WV ἃ τ * 9 9 V 
et Niese I p. 306 a. 92. 21 ἰδίᾳ de. GCooex &. X, 9. 99S. 
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ἔπεμψε τῶν φίλων ᾿Αργαῖον καὶ Καλλικράτην, προσ- 
τάξας αὐτοῖς ἀνελεῖν τὸν Νικοκλέα᾽ πάνυ γὰρ εὐλα- 

βεῖτο μὴ καὶ τῶν ἄλλων τινὲς δρμήσωσι πρὸς usra- 

βολήν, ὁρῶντες ἀθῴους γεγονότας τοὺς πρότερον 
ἀφεστηκότας. οὗτοι μὲν οὖν πλεύσαντες εἷς τὴν vijoov 
καὶ παρὰ Μενελάου τοῦ στρατηγοῦ στρατιώτας λαβόν- 
τες περιέστησαν τὴν οἱκίαν τοῦ Νικοκλέους καὶ τὰ 

δόξαντα τῷ βασιλεῖ δηλώσαντες προδέταξαν ἑαυτὸν 
ἀπαλλάξαι τοῦ ξῆν. ὃ δὲ τὸ μὲν πρῶτον πρὸς τὴν 
ἀπολογίαν ἐτρέπετο τῶν ἐγκαλουμένων" ὡς δ᾽ οὐδεὶς 10 

προσεῖχεν, ἑαυτὸν ἀπέκτεινεν. ᾿Δξιοϑέα δὲ ἡ γυνὴ τοῦ 
Νικοκλέους ἀκούδαδσα τὴν ἀνδρὸς τελευτὴν τὰς μὲν 
ϑυγατέρας τὰς ἑαυτῆς παρϑένους οὔσας ἀπέσφαξεν, 
ὅπως μηδεὶς αὐτῶν πολέμιος κυριεύσῃ, τὰς δὲ τῶν 
ἀδελφῶν τῶν ᾿Νικοκλέους γυναῖκας προετρέψατο usó" 
αὑτῆς ἐλέσϑαι τὸν ϑάνατον, οὐδὲν συντεταχότος Ilvo- 
λεμαίου περὶ τῶν γυναικῶν, ἀλλὰ συγκεχωρηκότος αὖ- 

ταῖς τὴν ἀσφάλειαν. τῶν δὲ βασιλείων πεπληρωμένων 
φόνων καὶ συμπτωμάτων ἀπροσδοκήτων οἱ τοῦ Νικο- 

xÀéovg ἀδελφοὶ δυγκλείδσαντες τὰς ϑύρας τὴν μὲν 

οἰκίαν ἐνέπρησαν, ἑαυτοὺς δ᾽ ἀπέσφαξαν. ἡ μὲν οὖν 
τῶν ἐν Πάφῳ βασιλέων οἱκία τραγικοῖς συγκυρήδαδα 

16 

πάϑεσι τὸν εἰρημένον τρόπον κατελύϑη. ἡμεῖς δὲ τὴν 431 
ἀπαγγελίαν τῶν (κατὰ τὴν Κύπρον») γεγονότων δι- 

ελϑόντες ἐπὶ τὰς συνεχεῖς πράξεις μεταβιβάσομεν τὸν 

λόγον. 

4 ἀϑῴους)] ἀϑρόους R (corr. 2. m.; cf. XI 77, 6; coni. inv. 
Kaltwasser) X; pro illis ὁρῶντες --- ἀφεστηκότας haec supponit Εἰ: 
o)g ἀϑρόους γεγονότας οὐ ῥάδιον ἣν συλλαβεῖν. 12 τοῦ ἀν- 
δρὸς FP. 14 μηϑεὶς X. — 16 μεϑ᾽ ἑαυτῆς F. — 22 οἰκία] συγ- 
évsuv F. 24 ἐπαγγελίαν X. τῶν (Cxoatà τὴν Κύπρον» 
dske. διελϑόντες] διαλαβόντες Y. 
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Περὶ γὰρ τοὺς αὐτοὺς καιροὺς ἐν τῷ Πόντῳ μετὰ 22 
τὴν Παρυσάδου τελευτήν, ὃς ἦν βασιλεὺς τοῦ Κιμ- 
μερικοῦ Βοσπόρου, διδτέλουν οἱ παῖδες αὐτοῦ διαπο- 

λεμοῦντες πρὸς ἀλλήλους ὑπὲρ τῆς ἡγεμονίας, Εὔμη- 

λός vs καὶ Σάτυρος καὶ Πρύτανις. τούτων δὲ ὃ μὲν 3 

Σάτυρος ὧν πρεσβύτερος παρὰ τοῦ πατρὸς παρειλήφει 
τὴν ἀρχήν, βεβασιλευκότος ἔτη τριάκοντα ὀκτώ" ὃ δ᾽ 
Εὔμηλος φιλίαν συντεϑειμένος πρός τινας τῶν πλη- 

σιοχώρων βαρβάρων καὶ δύναμιν ἁδρὰν ἠϑροικὼς ἠμ- 

φισβήτει τῆς βασιλείας. ἃ δὴ πυϑόμενος ὃ Σάτυρος 8 
ἀνέξευξεν ἐπ᾽ αὐτὸν μετὰ δυνάμεως ἁδρᾶς καὶ διαβὰς 

τὸν Θάτην ποταμόν, ἐπειδὴ πλησίον ἐγένετο τῶν πο- 
λεμίων, τὴν μὲν παρεμβολὴν ταῖς ἁμάξαις περιλαβὼν 

αἷς ἦν κεκομικὼς τὰς ἀγορὰς οὔσας παμπληϑεῖς, τὴν 
δὲ δύναμιν ἐχτάξας αὐτὸς κατὰ μέσην ὑπῆρχε τὴν 
φάλαγγα, καθάπερ ἐστὶ Σιχύϑαις νόμιμον. συνετρα- 4 
τεύοντο δ᾽ αὐτῷ μισϑοφόροι μὲν “Ἕλληνες οὐ πλείους 
δισχιλίων καὶ Θρᾷκες ἴδοι τούτοις, οἱ δὲ λοιποὶ πάν- 
τες ὑπῆρχον σύμμαχοι Σκχύϑαι, πλείους τῶν διόμυ- 

ρίων, ἱππεῖς δὲ οὐκ ἐλάττους μυρίων. τῷ δ᾽ Εὐμήλῳ 
συνεμάχει [μὲν] ᾿ἀριφάρνης ὁ τῶν Σιρακῶν βασιλεύς, 

B δὲ om. F. 6 πρεσβύτατος Dind. 7 τριάκοντα ὀκτὼ] cf. 
XVI 52,10; Latyschev inscr. ant. or. sept. Pont. Eux. II p. 34. 
19 Θάτην RX Θάψιν F, suprascr. s. Ψ à 1. m. v; item infra 23, 1; 
idem fluvius :UcOig audit ap. Ptol. V 8, 2. 14; 'at Θάτης genuina 
nominis forma fuerit! (Mueller ad Ptol. 1. 1. p. 921); est alter 
Aftanis lacus in Maeotidem exitus, id quod sueta sagacitate 
probavit Mueller l.l. p. 9028q. 17 δ᾽ αὐτῷ om. F. 18 χγι- 
Ao» F. 2] [niv]. del. ᾿Ἀριφάρνης] ᾿ἀριοφάρνης F infra 28, 8; 
cf. Tomaschek ap. P.-W. s.v. Σιρακῶν] Θρᾳκῶν codd.; Θατέων 
coni. Boeckh CJ Gr. II p. 104 non recte; corr. Mueller 1.1. p. 904. 
917 (ubi omnia scriptorum et inscriptionum testimonia ΘΟ προ. 
inveniuntur), Tomaschek ap. P.-W. &. v. 'Aewg&qvvs , SNR 
.l p 
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ἱππεῖς μὲν ἔχων δισμυρίους, πεξοὺς δὲ δισχιλίους 

πρὸς τοῖς διόμυρίοις. γενομένης ὃδὲ μάχης ἰσχυρᾶς 

Σάτυρος μὲν ἔχων περὶ ἑαυτὸν ἐπιλέκτους ἄνδρας 

ἱππομαχίαν συνεστήσατο πρὸς τοὺς περὶ ᾿Δριφάρνην 
ἀνθεστηκότας κατὰ μέδην τὴν τάξιν καὶ πολλῶν παρ᾽ 
ἀμφοτέροις πεδόντων τέλος ἐκβιασάμενος ἐτρέψατο τὸν 
βασιλέα τῶν βαρβάρων. καὶ τὸ μὲν πρῶτον ἐπέκειτο 
φονεύων τοὺς ἀεὶ καταλαμβανομένους᾽ μετ᾽ ὀλίγον δὲ 
πυϑόμενος τὸν ἀδελφὸν Εὔμηλον προτερεῖν περὶ τὸ 

δεξιὸν κέρας καὶ τοὺς παρ᾽ αὐτῷ μισϑοφόρους τε- 
τράφϑαι τοῦ μὲν διώκειν ἀπέστη, παραβοηϑήσας δὲ 
τοῖς ἡττημένοις καὶ τὸ δεύτερον αἴτιος γενόμενος τῆς 

νίκης ἅπαν ἐτρέψατο τῶν πολεμίων τὸ στρατόπεδον, 
ὥστε πᾶσι γενέσϑαι φανερὸν ὅτι καὶ κατὰ γένος καὶ 
κατ᾽ ἀρετὴν προσῆκον ἦν αὐτῷ διαδέχεσθαι τὴν πα- 

2ϑτρῷαν βασιλείαν. οἱ δὲ περὶ τὸν ᾿Δἀριφάρνην καὶ τὸν 
Εὔμηλον λειφϑέντες ἐν τῇ μάχῃ συνέφυγον εἷς τὰ 
βασίλεια. ταῦτα δ᾽ ἔκειτο μὲν παρὰ τὸν Θάτην ποτα- 
μόν, ὃς περιρρέων αὐτὰ καὶ βάϑος ἔχων ἱκανὸν ἐποίδι 
δυσπρόσιτα, περιδίχετο δὲ κρημνοῖς μεγάλοις, ἔτι δ᾽ 
ὕλης πλήϑει, τὰς πάσας εἰςβολὰς δύο ἔχοντα χειρο- 

ποιήτους, ὧν ἡ μὲν ἦν ἐν αὐτοῖς τοῖς βασιλείοις. 
ὠχυρωμένη πύργοις ὑψηλοῖς καὶ προτειχίσμασιν, ἡ δ᾽ 

ἐκ ϑατέρου μέρους ἐν ἕλεσιν ὑπῆρχε, φρουρουμένη 

8 αὐτὸν X. 4 ἐστήσατο F, corr. 2. m. 14 ὅτι om. F. 
16 πατρώαν X. 17 ληφϑέντες F. ἐν del Hertl. III p. 86. 
συνέφευγον F. 18 Agi» Ptolemaei (V 8, 14) intelligen- 
dum esse censet Boeckhius l.l, Σεράκα (ibid.) rectius Mueller 
p. 904. ἔκειντο F. Θάτην] vide supra ad 22, 8. 20 óvc- 
zeós:rov HR (corr. 29. m.; Wess) ΧΕ, 21 ἔχοντι codd.; 
corr. Dind. 98 ἡ δὲ xc«9' ἑτέρου μέρους codd.; corr. 
Dínd. 



Ol. 117, 8: 810 ἃ. Chr. 205 

ξυλίνοις ἐρύμασι, διεστύλωτο δὲ Üoxoig, ὑπεράνω δὲ 

42910v ὑδάτων εἶχε τὰς οἰκήσεις. τοιαύτης δ᾽ οὔδης τῆς 

σι 

10 

15 

30 

25 

περὶ τὸν τόπον ὀχυρότητος τὸ μὲν πρῶτον ὃ Σάτυρος 

τήν τὸ χώραν τῶν πολεμίων ἐδήωδε καὶ τὰς κώμας 
ἐνεπύρισεν, ἐξ ὧν αἰχμάλωτα σώματα καὶ λείας πλῆ- 
ὃος ἤϑροισε. μετὰ δὲ ταῦτα ἐγχειρήσας διὰ τῶν παρ- 
ὄδων βιάξεσϑαι, κατὰ μὲν τὸ προτείχισμα καὶ τοὺς 

πύργους πολλοὺς ἀποβαλὼν τῶν στρατιωτῶν ἀπεχώ- 
ρηδε, κατὰ δὲ τὰ ἕλη βιασάμενος ἐκράτησε τῶν ξυλί- 

νῶν φρουρίων. ταῦτα δὲ διαρπάδας καὶ διαβὰς τὸν 
ποταμὸν ἤρξατο κόπτειν τὴν ὕλην, δι᾽’ ἧς ἀναγκαῖον 

ἦν ἐλϑεῖν ἐπὶ τὰ βασίλεια. τούτων δὲ ἐνεργῶς συν- 
τελουμένων ᾿Αριφάρνης ó βασιλεὺς ἀγωνιάδας μὴ κατὰ 

κράτος ἁλῶναι συμβῇ τὴν ἀκρόπολιν, διηγωνίξετο τολ- 

μηρότερον, ὡς ἐν μόνῳ τῷ νικᾶν κειμένης τῆς σωτη- 

2 

ρίας. διδίλετο δὲ καὶ τοὺς τοξότας ἐπ᾽ ἀμφότερα và 4 
μέρη τῆς παρόδου, δι᾽ ὧν ῥαδίως κατετίτρωσκε τοὺς 
τὴν ὕλην κόπτοντας, μὴ δυναμένους μήτε προορᾶσϑαι 

τὰ βέλη μήτ᾽ ἀμύνεσϑαιν τοὺς βάλλοντας διὰ τὴν πυ- 
κνότητα τῶν δένδρων. οἱ δὲ περὶ τὸν Σάτυρον ἐπὶ 
τρεῖς μὲν ἡμέρας ἔτεμνον τὴν ὕλην, ὁδοποιούμενοι καὶ 
διακαρτεροῦντες ἐπιπόνως" τῇ δὲ τετάρτῃ συνήγγισαν 
μὲν τῷ τείχει, νικώμενοι δὲ τῷ πλήϑει τῶν βελῶν 

καὶ τῇ τῶν τόπων στενοχωρίᾳ μεγάλοις ἐλαττώμασι 

περιέπιπτον. Mezvíóxog μὲν γὰρ ὁ τῶν μισθοφόρων 

1 διεστύλωτο δ᾽ οἴκοις RX; 0. δ᾽ εὖ κίοσιν adscr. in cod. 
R. 2. m. quod vulgo in textum recepere vv. dd.; εὖ del. Reiske; 
δ᾽ v' prop. Bekk.; verum viderunt Reiske et Madv. I p. 513 
(nisi quod f. δοκίοις scribendum; cf. XVIII 42, 4); totum hoc 
enuntiatum ita praebet Εἰ: ὑπῆρχε φρουρουμένη᾽ ξυλίνοις δὲ 
πείσμασι διεστύλωτο᾽ ὑπεράνω δὲ τῶν ὑδάτων. 18 ᾿ΔςιοὐτοΊόύν- 

νης F; cf. ad 22, 4. ἀγωνισάμενος wol ἀγωννάδσος E. — WS ὃν 
elAero F.- 



206 Diodor. XX 98. 94. 

ἡγεμών, ἀνὴρ καὶ συνέδεν καὶ τόλμῃ διαφέρων, προό- 
 Ss60v διὰ τῆς διόδου πρὸς τὸ τεῖχος καὶ μετὰ τῶν 

περὶ ἑαυτὸν λαμπρῶς ἀγωνισάμενος ἐξεβιάσϑη, πολλα- 

1 πλασίων ἐπ᾽ αὐτὸν ἐπεξελθόντων. ὃν ἰδὼν ὁ Σάτυρος 
κινδυνεύοντα ταχέως παρεβοήϑει καὶ τὴν ἐπιφορὰν 
τῶν πολεμίων ὑποστὰς ἐτρώϑη λόγχῃ διὰ τοῦ βρα- 
χίονος καὶ κακῶς ἀπαλλάττων ὑπὸ τοῦ τραύματος 
ἐπανῆλϑεν sig τὴν παρεμβολὴν καὶ νυκτὸς ἐπιγενομέ- 
νης ἐξέλιπε τὸν βίον, ἐννέα μόνον μῆνας βασιλεύδας 

8 μετὰ τὴν τοῦ πατρὸς τελευτὴν Παρυσάδου. Μενίδσχος 
δ᾽ ὁ τῶν μισϑοφόρων ἡγεμὼν λύσας τὴν πολιορκίαν 
ἀπήγαγε τὴν δύναμιν εἷς Γάργαξαν πόλιν κἀκεῖθεν 
τὸ τοῦ βασιλέως σῶμα διὰ τοῦ ποταμοῦ διεκόμισεν 

24 εἷς Παντικάπαιον πρὸς τὸν ἀδελφὸν Πρύτανιν. ὃς 
ταφὴν συντελέσας μεγαλοπρεπῆ καὶ καταθέμενος εἷς 
τὰς βασιλικὰς ϑήκας τὸ σῶμα ταχέως ἧκεν εἷς Γάργα- 
Cav καὶ τὴν δύναμιν ἅμα καὶ τὴν δυναστείαν παρ- 

ἔλαβεν. Εὐμήλου δὲ διαπρεσβευομένου περὶ μέρους 

τῆς βασιλείας τούτῳ μὲν οὐ προδεῖχεν, ἐν δὲ Γαρ- 
γάξῃ φρουρὰν ἀπολιπὼν ἐπανῆλϑεν sig Παντικάπαιον, 
ἀσφαλισόμενος τὰ κατὰ τὴν βασιλείαν. x«9' ὃν δὴ 
χρόνον Εὔμηλος, συναγωνιδαμένων αὐτῷ τῶν βαρβά- 

ρῶν, τήν τε Γάργαξαν κατελάβετο καὶ τῶν ἄλλων πο- 

1 προσπὼν X. 8 πολλαπλασίον X πολλαπλασιόνων F. 
7 xol κακῶς ἀπαλλάττων) κακῶς δ᾽ ἀπαλλάττων E. 9 ἐννέα 
μῆνας μόνον R. 12 εἰς Γάργαξαν πόλιν] eandem esse ac 
Ptolemaei (V 8, 2) Γέρουσαν probabiliter censent Wess., Boeckh 
l]. l, Mueller 1. 1. p. 904. 18 διὰ τοῦ ποταμοῦ om. Εἰ: susp.; 
*per amnem et dein itinere maritimo transportavit' Mueller ἫΝ 
ego coniicio διὰ τοῦ πορϑμοῦ (cf. Strab. XI 2, 6; anon. per. 
Ponti (GG M. I p. 414); Steph. Byz. s. v. Iloo9uío). 14 Παν- 
zzxazratov] cf. Latyschev l.l. p. XVI a. 2. 16 Γάργαξα F. 
δ ἀσφαζούμενορ Dind. (cf. Schmidt 3. $. Ph. supyl. XX νυ. 447 8qq.). 

om. F. 

n 
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λισμάτων καὶ χωρίων οὐκ ὀλίγα. ἐπιστρατεύδαντος 2 
ὃξ τοῦ Πρυτάνιδος μάχῃ τὸ ἐνίκησε τὸν ἀδελφὸν καὶ 
δσυγκλείδας εἷς τὸν ἰσϑμὸν τὸν πλησίον τῆς Μαιώτιδος 

438 λίμνης συνηνάγκασεν ὁμολογίας ϑέσϑαι., καϑ᾽ ἃς τούς 
5 τε στρατιώτας παρέδωκε καὶ τῆς βασιλείας ἐκχωρεῖν 
ὡμολόγησεν. ὡς δὲ παρδγένετο sig Παντικάπαιον, ἐν 

d τὸ βασίλειον ἦν ἀεὶ τῶν ἐν Βοσπόρῳ βασιλευσάν- 
τῶν, ἐπεχείρηδε μὲν πάλυν ἀναχκτᾶσϑαι τὴν βασιλείαν, 
κατιόχυϑεὶς δὲ καὶ φυγὼν sig τοὺς καλουμένους Κή- 

10 πους ἀνῃρέϑη. Εὔμηλος δὲ μετὰ τὸν τῶν ἀδελφῶν 8 
ϑάνατον βουλόμενος ἀσφαλῶς ϑέσϑαι τὰ κατὰ τὴν 

ἀρχὴν ἀνεῖλε τούς τὸ φίλους τῶν περὶ τὸν Σάτυρον 
καὶ Πρύτανιν, ἔτι δὲ τὰς yvvolxag καὶ τὰ τέκνα. μό- 

vog δὲ διέφυγεν αὐτὸν ὁ παῖς ὃ Σατύρου Παρυδσάδης, 
16 νέος ὧν παντελῶς τὴν ἡλικίαν" ἐξιππεύσας γὰρ ἐκ τῆς 

πόλεως κατέφυγε πρὸς 'ἅγαρον τὸν βασιλέα τῶν Σκυ- 
δῶν. ἀγανακτούντων δὲ τῶν πολιτῶν ἐπὶ τῷ φόνῳ 4 
τῶν οἰκείων συναγαγὼν sig ἐχκλησίαν τὰ πλήϑη περί 
τὸ τούτων ἀπελογήσατο καὶ τὴν πάτριον πολιτείαν 

ἀποκατέστησεν. συνεχώρησε δὲ καὶ τὴν ἀτέλειαν ἔχειν 
τὴν ἐπὶ τῶν προγόνων οὖσαν τοῖς Παντικάπαιον οἷ- 

κοῦσι. προδεπηγγείλατο δὲ xol τῶν εἰσφορῶν ἅπαν- 
τας ἀφήσειν καὶ πολλὰ διελέχϑη δημαγωγῶν τὰ πλήϑη. 

ταχὺ δὲ πάντων εἷς τὴν προὐπάρχουδαν εὔνοιαν ἀπο- 
καταστάντων διὰ τὰς εὐεργεσίας τὸ λοιπὸν ἐβασίλευεν 

e 

οι 

Ox 

8 'i. e. isthmum qui est inter Maeotim et hod. sinum Ta- 
manensem' Mueller l.l. p. 904. 9. Κῆποι] ubi hod. est Taman 
urbs, ubi est collis fontibus scatens dMfueller l l p. 906). 
16 προσέφυγε F. ἔἴἌάγαρος ign.; εὖ Ἄἄγαροι gens Scythica (App. 
Mithr. 88), quae habitabat in occidentali parte Maeotidis lacus, 
ubi "4y«oov ἄκρον et Ἴἄγαρον ποταμὸν recenset PXeX, WA XS. 
(cf. Diosc. III 1; Plin. XXV 103, WeosWex 9$ WN&R& S. ΣΝ 
Tomaschek ap. P.-W. s. v). 99, μιοϑοφοορῶν V. 



908 Diodor. XX 94 — 26. 

ἄρχων νομίμως τῶν ὑποτεταγμένων καὶ διὰ τὴν ἀρε- 
2b «5v οὐ μετρίως ϑαυμαξόμενος. Βυξαντίους μὲν γὰρ 

e» 

καὶ Σινωπεῖς καὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων τῶν τὸν Ilóv- 
τον οἰκούντων τοὺς πλείστους διετέλεσεν εὐεργετῶν᾽ 

Καλλαντιανῶν δὲ πολιορκουμένων ὑπὸ “υσιμάχου καὶ 

πιδξουμένων τῇ σπάνει τῶν ἀναγκαίων χιλίους ὑπεδέ- 
ξατο τοὺς διὰ τὴν σιτοδείαν ἐκχωρήδαντας. οἷς οὐ 
μόνον τῆς καταφυγῆς παρέδχετο τὴν ἀσφάλειαν, ἀλλὰ 
καὶ πόλιν ἔδωκε κατοικεῖν, ἐπὶ δὲ τούτοις τὴν ὀνομα- 
ξομένην "Dóuv καὶ τὴν χώραν κατεκληρούχηδεν. ὑπὲρ 
δὲ τῶν πλεόντων τὸν Πόντον πόλεμον ἐξενέγκας πρὸς 

τοὺς λῃστεύειν εἰωθότας βαρβάρους Ἡνιόχους καὶ 

Ταύρους, ἔτι δ᾽ ᾿Δἀχαιοὺς χαϑαρὰν λῃστῶν ἀπέδειξε 
τὴν ϑάλασσαν, ὥστε μὴ μόνον κατὰ τὴν βασιλείαν, 

ἀλλὰ καὶ κατὰ πᾶσαν σχεδὸν τὴν οἱκουμένην, διαγγελ- 

λόντων τῶν ἐμπόρων τὴν μεγαλοψυχίαν, ἀπολαμβάνειν 

τῆς εὐεργεσίας καρπὸν κάλλιστον τὸν ἔπαινον. προσ- 

ἐχτήσατο δὲ καὶ τῆς συνοριξούδης βαρβάρου πολλὴν 

καὶ τὴν βασιλείαν ἐπιφανεστέραν ἐπὶ πολὺ κατεσκεύασε. 
καϑόλου δ᾽ ἐπεχείρησε πάντα τὰ περὶ τὸν Πόντον 
ἔϑνη καταστρέφεσθαι καὶ τάχα ἂν ἐκράτησε τῆς ἐπι- 
βολῆς, εἰ μὴ σύντομον ἔσχε τὴν τοῦ βίου τελευτήν. 
πέντε γὰρ ἔτη καὶ τοὺς ἴσους μῆνας βασιλεύσας κατ- 

2 γὰρ om. F. 8 τὸν II. περιοικεῖν usitatius; cf. IV 40, 4. 
B Καλλαντιανῶν codd. omnes; cf. ad ind. XIX 24. 6 πιεζο- 
μένων F. τῇ om. X. 7 ἀποχωρήσαντας F. — 8 παρέσχετο) 
cf. Hultzsch pr. Pas. p. 7. 9 ἔδωκεν sig ἀσφάλδιαν κατοι- 
xsiv X. τὴν ὀνομαζομένην Ψόαν καὶ τὴν χώραν libri omnes; 
verba vix sana; τὴν ὀνομαξομένην Ψοανκαητικὴν (Ψοαντικὴν ὃ) 
χώραν sagaciter Madv. I p. 181; ipsam nominis formam prae- 
stare non licet; Χοιανοῖται occurrunt apud Strab. XI 5, 7 
(-Xoi»iósg Ptol. V 8,12; Mueller ad h. l1), Κοναψηνοὶ &pud 

Ptol Ll, de quibus licet cogites. 11 «àv πόλεμον F. 18 καὶ 
Zoe» F. 2] τάχα ἂν libri. 

10 

16 
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ἔστρεψε τὸν βίον, παραδόξῳ δυμπτώματι χρησάμενος. 
ἐκ γὰρ τῆς Σινδικῆς ἐπανιὼν εἷς τὴν οἰκείαν καὶ 4 
σπεύδων πρός τινα ϑυσίαν ἥλαυνε μὲν ἐπί τινος τε- 
ϑροίππου πρὸς τὰ βασίλεια, τοῦ δ᾽ ἅρματος ὄντος τε- 

5 τρακύκλου καὶ δκηνὴν ἔχοντος συνέβη τοὺς ἵππους 

διαταραχϑέντας ἐξενεγκεῖν αὐτόν. τοῦ γὰρ ἡνιόχου 

μὴ δυναμένου κρατῆσαι τῶν ἡνιῶν, φοβηϑεὶς μὴ κατ- 
ἀϑάξνεχϑῇ πρὸς τὰς φάραγγας, ἐπεχείρησεν ἀφάλλεσϑαι" 

ἐμπλακέντος δὲ τοῦ ξίφους sig τὸν τροχόν συνεφειλ- 
10 κύσϑη τῇ φορᾷ καὶ παραχρῆμα ἐτελεύτησεν. 

Περὶ δὲ τῆς τῶν ἀδελφῶν τελευτῆς Εὐμήλου τε 20 

καὶ Σατύρου παραδέδονται χρησμοί, μικρὸν μὲν ἠλι- 

ϑιώτεροι, πιστευόμενοι δὲ παρὰ τοῖς ἐγχωρίοις. τῷ 
μὲν γὰρ Σατύρῳ λέγουδι χρῆσαι τὸν ϑεὸν φυλάξα- 

σϑαι τὸν μῦν μήποτ᾽ αὐτὸν ἀνέλῃ. διόπερ οὔτε δοῦλον 
οὔτ᾽ ἐλεύϑερον τῶν τεταγμένων ὑφ᾽ ἑαυτὸν εἴα τοῦτ᾽ 
ἔχειν τοὔνομα᾽ ἔπειτα δὲ τοὺς ἐν ταῖς οἰκίαις καὶ ταῖς 

ἀρούραις ἐφοβεῖτο μῦς καὶ τοῖς παισὶν ἀεὶ συνέταττε 

τούτους &zoxvsívsuv καὶ τὰς κοίτας ἐμπλάττειν. πάντα 

δ᾽ ἐνδεχομένως αὐτοῦ ποιοῦντος οἷς ὦετο κατισχύδειν 

τὸ πεπρωμένον, κατέστρεψε τὸν βίον πληγεὶς τοῦ 

βραχίονος εἷς τὸν μῦν. τῷ δ᾽ Εὐμήλῳ χρησμὸς ἦν 
τὴν φερομένην οἰκίαν φυλάξασϑαι. ὅϑεν πάλιν οὗτος 
δὶς οἰκίαν οὐκ εἰδσήει προχείρως μὴ προδιερευνησάν- 

1 Ll 

t9 

2 ᾿Ινδικῆς RX Σκυϑικῆς EF; corr. Wess. (cf. Mueller ad 
Ptol. V 8, 4; Latyschev l.l. p. Xsq). 8. ἀφαλεσϑαι (8. ἃ.) R 
ἀφάλεσϑαι X; f. ἀφαλέσϑαι (cf. Winer- Schm. p. 124; Blass 
N. Gr. p. 54). 9 εἰς τροχόν EF. συνεφελκύσϑη RX quod alio- 
quin non repperi (cf. Winer-Schm. p. 98 ἃ. 1; Blass N. Gr. 
p. ὅδ: Reinhold diss. Hal. XIV p. 67). 10 παραχρῆμ᾽ F. 
18. 14 τὸν... Σάτυρον F. 14 γρήσασϑαι ΒΕ. 18 φψάποτε xo- 
τὸν X. 16 οὔτε X. 17 τοὔνομα boni omnes. xoi τοὺς V. eve. 
e:g F. 30 olg] ὡς X. κατισχύειν Y. — 9A coo veeeov Sex e ὃ 

Diodorus. V. ἌΝ 
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τῶν τῶν παίδων τὴν ὀροφὴν καὶ và ϑεμέλια. τελευ- 

τήσαντος δὲ αὐτοῦ διὰ τὴν ὀχουμένην ἐπὶ τοῦ τε- 
ϑοίππου δκηνὴν ἕχαστος ὑπελάμβανς τετελέσϑαι τὸν 

χρησμόν. 
Καὶ περὶ μὲν τῶν ἐν τῷ Βοσπόρῳ πραχϑέντων 

ἅλις ἡμῖν ἐχέτω. κατὰ δὲ τὴν ᾿Ιταλίαν οἱ τῶν Ῥω- 
μαίων ὕπατοι μετὰ δυνάμδως ἐμβαλόντες sig τὴν 

ἘἸταλίαν ἐνίκησαν μάχῃ Σαμνίτας περὶ τὸ καλούμενον 

Τάλιον. τῶν δ᾽ ἡττηϑέντων καταλαμβανομένων τὸν 

Ἱερὸν λόφον ὀνομαξόμενον τότε μὲν τῆς νυκτὸς ἐπι- 

λαβούσης οἱ Ῥωμαῖοι πρὸς τὴν ἰδίαν στρατοπεδείαν 
ἀπεχώρησαν, τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ πάλιν μάχης γενομένης 
πολλοὺ μὲν ἀνῃρέϑησαν τῶν Σαμνιτῶν, αἰχμάλωτοι 
δ᾽ ἐλήφϑησαν ὑπὲρ τοὺς δισχιλίους καὶ διακοσίους. 
τοιούτων δὲ προτερημάτων γενομένων τοῖς Ῥωμαίοις 
ἀδεῶς ἤδη τῶν ὑπαίϑοων συνέβαινε κυριεύειν τοὺς 

ὑπάτους καὶ τὰς ἀπειϑούδας τῶν πόλεων χειροῦσθαι. 
Καταράχταν μὲν οὖν καὶ Κεραυνιλίαν ἐκπολιορχήσαν- 
τες φρουροὺς ἐπέϑηκαν, τῶν δ᾽ ἄλλων τινὰς πείσαντες 
προδηγάγοντο. 

8 "Ἰταλίαν ER (Απουλίαν 2. m. in marg) XF; ᾿Ἁπουλίαν 
verisimillimum esse videtur (cf. Kaerst J. f. Ph. suppl. XIII 
p. 786sq.); at quoniam de Talio non constat nec in Livio 
quidquam auxilii est, iudicium cohibendum; Καμπανίαν prop. 
Binneboessel 1.1. p. 71 a. 2, πολεμίαν Burger mnem. XVI p. 86 sq. 
Σαυνίτας F. 9. Τάλιον RX ᾿Ιτάλιον F; ign.; Πάλιον coni. Pais 
studi di fil. cl. I p. 194sq. (cf. Pirro III p. 81 ἃ. 4), Τέανον (scil. 
Sidic.) Burger 1. l, Τέανον (8611, Apul.) Klimke 2. Samn.-Kr. p. 18. 
χαταλαβομένων F. 10 'Iegóg λόφος ign. 18 Σαυνιτῶν F. 
18 Καταράκταν. .. καὶ Κεραυνιλίαν (Κεραυναίαν EF) ἐκπολιορ- 
κήσαντες] urbes ignotae Binneboessel l.l. p. 71; Pirro III p. 82; 
de Cisauna cog. Nieb. III p. 286; de Gerunio Klimke p. 13; 
Jauríos (cf. XX 80, 1) .. . καὶ Κουβυλτερίαν Burger ]. 1. 
19 an ἐνέθϑηκαν 

[Y 0 

20 
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Ἐπ᾿ ἄρχοντος δ᾽ ᾿'4ϑήνησι Δημητρίου τοῦ Φαλη- 21 
ρέως τὴν ὕπατον ἀρχὴν ὃν Ῥώμῃ παρέλαβον Κόιντος 
Φάβιος τὸ δεύτερον καὶ Γάιος Μάρκιος. ἐπὶ δὲ τού- 

vov Πτολεμαῖος ó τῆς Αἰγύπτου βασιλεύων πυϑόμενος 

5 τοὺς ἰδίους στρατηγοὺς ἀποβεβληκέναι τὰς ἐν Κιλικίᾳ 

πόλεις. πλεύδας μετὰ δυνάμεως ἐπὶ Φασήλιδα ταύτην 

μὲν ἐξεπολιόρκησεν, sig δὲ τὴν Δυκίαν παρακομιδσϑ εὶς 
άνϑον φρουρουμένην ὑπ᾽ ᾿Αντιγόνου κατὰ κράτος 
εἷλεν. εἶτα τῇ Καύνῳ προσπλεύσας τὴν μὲν πόλιν 

10 παρέλαβε, τὰς δὲ ἀκροπόλεις φρουρουμένας τῇ βίᾳ 

κατισχύσας τὸ μὲν Ἡράκλειον ἐξεῖλε. τὸ δὲ Περσικὸν 
παραδόντων τῶν στρατιωτῶν ὑποχείριον ἐποιήσατο. 

ἀοδμετὰ δὲ ταῦτα sig τὴν Κῶν πλεύσας μετεπέμψατο 8 

Πτολεμαῖον, ὃς ὧν ἀδελφιδοῦς ᾿Αντιγόνου καὶ δύναμιν 
16 πεπιστευμένος τοῦτον μὲν κατέλιπε, πρὸς δὲ Πτολε- 

μαῖον κοινοπραγίαν ἐτίϑετο. πλεύσαντος δ᾽ ἐκ τῆς 
Χαλκίδος αὐτοῦ καὶ κομισϑέντος εἷς Κῶν τὸ μὲν πρῶ- 

τον ὃ Πτολεμαῖος φιλανθρώπως αὐτὸν προσεδέξατο" 

εἶτα ὁρῶν πεφρονηματισμένον καὶ τοὺς ἡγεμόνας ὃμι- 

λίαις καὶ δωρεαῖς ἐξιδιοποιούμενον, φοβηϑεὶς μή τινὰ 

ἐπιβουλὴν μηχανήδσηται, φϑάσας αὐτὸν συνέλαβε καὶ 
πιεῖν κώνιον συνηνάγκαδε. τοὺς δὲ συνηκολουϑηκότας 

στρατιώτας ἐπαγγελίαις δημαγωγήδας κατέμιξε τοῖς 

μεϑ᾽ ἑαυτοῦ στρατευομένοις. 
3$ Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις Πολυπέρχων μὲν 28 

ἠθροικὼς ἁδρὰν δύναμιν κατήγαγεν ἐπὶ τὴν πατρῴαν 

8 de chron. cf. Binneboessel l.l. p. 108 Βαᾳ. 4 βασι- 
Asso] δυναστεύων F (cf. XX 19, 8). B τοὺς ἰδίους στρατιώ- 
τας καὶ στρατηγοὺς Χ 6 δυνάμεων X. 18. 17 Κῶ F. 
14 ἀδελφιδοὺς REX (cf. IV 40, 1; XI 61, 8). 15 cf. XX 19, 2. 
16 ἐντέϑειτο F; συνετίϑετο Kallenb. I p. 21. — 19. 9$ «uX— Ὁς- 
ιδιοποιούμενον om. X. — 22 κώνιον Vor. τατον (GÀ ENS SV SS 
κατηνάγκασε F. — 26 συνηϑροικὼς W. πυτῖγγεν ViweS- 
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βασιλείαν Ἡρακλέα τὸν ᾿4λεξάνδρου καὶ Βαρδίνης, 

Κάσανδρος δὲ καταδστρατοπεδεύδσαντος αὐτοῦ περὶ τὴν 

καλουμένην Στυμφαίαν ἧκεν μετὰ τῆς δυνάμεως. οὐ 
μακρὰν δὲ τῶν παρεμβολῶν ἀπεχουσῶν ἀλλήλων καὶ 
τῶν Μακεδόνων οὐκ ἀηδῶς δρώντων τὴν κάϑοδον τοῦ 

βασιλέως. δείδας ὃ Κάδανδρος μήποτε φύδει πρὸς 

μεταβολὴν ὕντες ὀξεῖς οἱ Μακεδόνες αὐτομολήσωσδι 
πρὸς τὸν Ἡρακλέα, διεπρεσβεύσατο πρὸς Πολυπέρ- 
χοντα. καὶ περὶ μὲν τοῦ βασιλέως ἐπειρᾶτο διδάσκειν 
αὐτὸν ὅτι γινομένης τῆς καϑόδου ποιήδει τὸ προῦδ- 
ταττόμενον ὑφ᾽ ἑτέρων, συναγωνισάμενος δὲ αὐτῷ καὶ 
τὸν vsuvíOxov ἀνελὼν παραχρῆμα μὲν ἀπολήψεται τὰς 
προγεγενημένας κατὰ Μακεδονίαν δωρεάς, εἶτα καὶ 

δύναμιν ἀναλαβὼν στρατηγὸς ἀποδειχϑήδσεται περὶ Πε- 

λοπόννησον καὶ πάντων τῶν ἐν τῇ δυναστείᾳ τῇ Ka- 
σάνδρου κοινωνὸς ἔσται, τιμώμενος διαφόρως. πέρας 
δὲ πολλαῖς καὶ μεγάλαις ἐπαγγελίαις πείσας τὸν Ilo- 

λυπέρχοντα καὶ συνθήκας ἐν ἀπορρήτοις συνϑέμενος 
προετρέψατο δολοψονῆδαι τὸν βασιλέα. ὁ δὲ Πολυπέρ- 
χῶν ἀνελὼν τὸν νεανίδκον καὶ φανερῶς κοινοπραγῶν 

τοῖς περὺ τὸν Κάσανδρον τάς τ᾽ ἐν τῇ Μακεδονίᾳ 
δωρεὰς ἐκομίσατο καὶ κατὰ τὰς ὁμολογίας παρέλαβε 
στρατιώτας πεζοὺς μὲν Μακεδόνας τετρακισχιλίους, 

ἱππεῖς δὲ Θετταλοὺς πεντακοσίους. προσλαβόμενος δὲ 

καὶ τῶν ἄλλων τοὺς βουλομένους ἐπεχείρησε μὲν διὰ 

8 Στυμφαίαν] Στυμφαλίαν codd.; corr. Palm.; saepius 
Τυμφαία audit (cf. Mueller ad Ptol. III 12, 40); at cf. XVII 57,2. 
μετὰ τῶν δυνάμεων X. Ὁ αὐτομολήσουσι RX f. r.; cf. Kühner- 
Gerth II 2 p. 894 8q. 11 ἑτέρῳ X. 18 καὶ κατὰ Maxs- 
δονίαν F. ^ 15 τοῦ Κασάνδρου P; iv τῇ δυναστείᾳ τῆς οὔσης 
ἐν τῷ Κασάνδρῳ X. 16 διαφερόντως Kallenb. I p. 6 (cf. 
2 79, 7). 17 πολλάκις F. Φ περὶ K. X. τ᾽ om. F, add. 

.“ IN, 
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τῆς Βοιωτίας προάγειν εἷς Πελοπόννησον, ὑπὸ δὲ 

Βοιωτῶν καὶ Πελοποννησίων κωλυϑεὶς ἀνέστρεψε καὶ 
προδλϑὼν sig Δοχροὺς ἐνταῦϑα τὴν παραχειμασίαν 

ἐποιεῖτο. 
5 — "Auc δὲ τούτοις πραττομένοις Δυσίμαχος μὲν ἐν 29 

Χερρονήσῳ πόλιν ἔχτισεν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ Δυσιμαχίαν κα- 

λέσδας. Κλεομένης δ᾽ ὃ τῶν Δακεδαιμονίων βασιλεὺς 

ἐτελεύτησεν ἄρξας ἔτη ξξήκοντα καὶ μῆνας δέκα, τὴν 
42605 βασιλείαν διαδεξάμενος ὃ *4oéva υἱὸς ἦρξεν ἔτη 
10 τέσσαρα πρὸς τοῖς τεσδαράχοντα. 

Περὶ δὲ τοὺς αὐτοὺς καιροὺς ᾿4μίλκας ὃ τῶν ἐν 3 

Σικελίᾳ δυνάμεων στρατηγὸς τὰ λοιπὰ τῶν χωρίων 

χειρωσάμενος προῆγεν μετὰ τῆς δυνάμεως ἐπὶ τὰς 
Σιυυρακούδσδας, ὡς καὶ ταύτας αἱρήδων κατὰ κράτος. 

15 τὴν μὲν οὖν σιτοπομπείαν διεκώλυδ πολὺν ἤδη χρό- 8 
νον ϑαλασσοχρατῶν, τοὺς δ᾽ ἐπὶ τῆς χώρας καρποὺς 

καταφϑείρας ἐπεβάλετο καταλαβέσϑαν τοὺς περὶ τὸ 
Ὀλύμπιον τόπους, κειμένους μὲν πρὸ τῆς πόλεως" 

δὐϑὺς δὲ καὶ προσβάλλειν ἐξ ἐφόδου τοῖς τείχεσι 
διεγνώκει, τοῦ μάντεως εἰρηκότος αὐτῷ κατὰ τὴν ἐπί- 
όκεψιν τῶν ἱερῶν ὅτι τῇ μετὰ ταύτην ἡμέρᾳ πάντως 

ὃ προσελϑὼν RX. 4 ἐποιήσατο F. ὅ μὲν om.F. 6 Μυσι- 
μάχειαν Ἐς; οὗ, MAJ. XXII (1897) p. 188; Hünerwadel Lys. p. 87. 
καλέσας om. RX. 8 aliter XV 60, 4; cf. Schaefer Dem. III? 
p. 214 ἃ. 2; Volquardsen Unters. p. 122; Haake de Duride Samio 
p.89 28.1. 9 ὁ à4ofr« (cf. 70, 8) vióg R (in marg. adscr. 

2. m. £f ἢ X ὁ 44oéov υἱὸς F; Cleomeni succedebat Areus nepos, 
Acrotati (XIX 70. 71) filius (cf. Plut. Ag. 8; Paus. I 18, 4; III 
6, 2); itaque scribi voluerunt ὁ ^4osbg υἱὸς Palm., ὁ '4osoc 
υἱωνὸς vel vidotg Wess. et Niese (ap. P.-W. s. v.); at ni auctoris 
subest peccatum, ex '^4oér« refinpgendum videtur àAxgordrov. 
15 σιτοπομπίαν F. — 18 Ὀλύμπιον] cf. XVI 68,11; 88. 2. wes 
κϑιμένους μὲ» πρὸ τῆς πόλεως excidisse queeexo ese AS 
(1ll p. 156 adn.; 86) sine iuste causa ct. νὰ. res A.X OUS S. HR 
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4 ὃν Συρακούσσαις δειπνήσει. οἱ δ᾽ ἐκ τῆς πόλεως αἷ- 

σϑόμενοι τὴν ἐπίνοιαν τῶν πολεμίων ἐξέπεμψαν τῶν 
μὲν πεξῶν νυχτὸς περὶ τρισχιλίους καὶ τῶν ἱππέων 
περὶ τετρακοσίους, προστάξαντες καταλαβέσϑαι τὸν 

δ Εὐρύηλον. ταχὺ δὲ τούτων τὸ παραγγελθὲν πραξάν- 
τῶν οἱ Καρχηδόνιοι νυχτὸς οὔσης προσῆγον, νομίξον- 

τες λήσεσϑαι τοὺς πολεμίους. ἡγεῖτο μὲν οὖν ᾿Αμίλκας 

πάντων, ἔχων τοὺς ἀεὶ περὶ ἑαυτὸν τεταγμένους, ἐπ- 
ηκολούϑει δὲ “Ζ,)εινοχράτης, τῶν ἱππέων εἰληφὼς τὴν 
ἡγεμονίαν. τὸ δὲ τῶν πεξῶν στρατόπεδον εἷς δύο 
φάλαγγας διήρητο, τήν τε τῶν βαρβάρων καὶ τὴν τῶν 
συμμαχούντων “Ελλήνων. παρηκολούϑει δὲ καὶ πλῆϑος 

ὄχλου παντοδαπὸν ἐκτὸς τῆς τάξεως ὠφελείας ἕνεκα, 

χρείαν μὲν στρατιωτικὴν οὐδεμίαν παρεχόμενον, $o- 

ούβου δὲ καὶ ταραχῆς ἀλόγου γινόμενον αἴτιον, ἐξ ὧν 
πολλάκις δλοδχερέστεροι συμβαίνουσι κίνδυνοι. καὶ 
τότε δὲ τῶν ὁδῶν στενῶν οὐσῶν καὶ τραχειῶν οἱ μὲν 

τὰ σκευοφόρα κομίξοντες καὶ τῶν ἐκτὸς τῆς τάξεως 

συναχολουϑούντων τινὲς ἐβάδιξον πρὸς ἀλλήλους φι- 

λοτιμούμενοι περὶ τῆς ὁδοιπορίας᾽ δτενοχωρουμένου 
δὲ τοῦ πλήϑους καὶ διὰ τοῦτό τισιν ἐγγενομένης ἅψιυ- 
μαχίας καὶ πολλῶν ἑκατέροις παραβοηϑούντων κραυγὴ 

8 καὶ πολὺς ϑόρυβος κατεῖχε τὸ δτρατόπεδον. xo9' ὃν 
δὴ χρόνον οἱ κατειληφότες τὸν Εὐρύηλον Συρακόσιοι 

μετὰ θορύβου προσιόντας τοὺς πολεμίους αἰσϑόμενοι 

καὶ τόπους ἔχοντες ὑπερδεξίους ὥρμησαν ἐπὶ τοὺς 
9 πολεμίους. καὶ τινὲς μὲν ἐπὶ τοῖς ὑψηλοῖς ἑστῶτες 

e 

ed 

S αὐτὸν F. 9 προειληφὼς F. 11] καὶ rà» F. 18 ἐκ 
ΖΕ zdésog HR, corr. 1. m.; ἕξω τῆς v. F. 14 οὐδὲμίαν (sic) 

. 17 τραχέων libri; corr. edd. 9A ἐνγινομένης XF. 
£7 ἐπ) ἕν F fr. 

10 
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ἔβαλλον τοὺς ἐπιόντας, τινὸς δὲ τοὺς εὐχαίρους τῶν 

τόπων καταλαβόντες ἀπέκλειον τῆς ὁδοῦ τοὺς βαρβά- 

ρους. ἄλλοι δὲ κατὰ τῶν κρημνῶν τοὺς φεύγοντας 

ῥίπτειν ἑαυτοὺς ἠνάγκαξον᾽ διὰ γὰρ τὸ σκότος καὶ 
5 τὴν ἄγνοιαν ὑπελήφϑηδαν μεγάλῃ δυνάμει παρα- 

γεγονέναι πρὸς τὴν ἐπίϑεσιν. οἱ δὲ Καρχηδόνιοι τὰ 10 
μὲν διὰ τὴν τῶν ἰδίων ταραχήν, τὰ δὲ διὰ τὴν τῶν 

πολεμίων ἐπιφάνειαν ἐλαττούμενοι, μάλιστα δὲ διὰ 

τὴν ἀπειρίαν τῶν τόπων καὶ στενοχωρίαν ἀπορούμενοι 

πρὸς φυγὴν ἐτράπησαν. οὐκ ἐχόντων δὲ τῶν τόπων 
εὐρυχωρῆ διέξοδον οἱ μὲν ὑπὸ τῶν ἰδίων ἱππέων συν- 
επατοῦντο πολλῶν ὄντων, οἱ δὲ πρὸς ἀλλήλους ὡς 

πολέμιοι διεμάχοντο, τῆς ἀγνοίας ἐπιδχούδης διὰ τὴν 

νύκτα. ᾿Αμίλκας δὲ τὸ μὲν πρῶτον ὑπέστη τοὺς zxo- 11 

16 λεμίους εὐρώστως καὶ τοὺς περὶ αὑτὸν τεταγμένους 

491 ἠξίου συγκινδυνεύειν᾽ μετὰ δὲ ταῦτα διὰ τὴν ταραχὴν 
καὶ τὸν φόβον ἐγκαταλιπόντων αὐτὸν τῶν στρατιωτῶν 
μονωϑεὶς ὑπὸ τῶν Συρακοσίων συνηρπάγη. εἰκότως 80 
δ᾽ ἄν τις παραδημήναιτο τὴν ἀνωμαλίαν τῆς τύχης καὶ 

30 τὸ παράλογον τῶν παρὰ τὰς ὑπολήψεις συντελουμένων 
παρ᾽ ἀνθρώποις. ᾿4γαϑοκλῆς μὲν γὰρ ἀνδρείᾳ δια- 

᾿ φέρων καὶ πολλὴν δύναμιν ἐσχηκὼς τὴν συναγωνι- 

δαμένην περὶ τὸν Ἱμέραν οὐ μόνον ὑπὸ τῶν βαρβά- 
oov ἡττήϑη κατὰ κράτος, ἀλλὰ καὶ τῆς στρατιᾶς τὴν 

16 χρατίστην καὶ πλείστην ἀπέβαλεν" οἱ δὲ τειχήρεις ἀπο- 

ληφϑέντες ἐν ταῖς Συρακούσδαις μικρῷ μέρει τῶν 

1 

1 τοὺς παρεπιόντας F. 2. καταλαμβάνοντες F. ὄὅ ὑπείλη- 
gov F. 4 διὰ τῶν ἰδίων τ. F. 8. 9 διὰ τὴν ἀπειρίαν τῶν 
τόπων καὶ στενοχωρούμενοι καὶ ἀπορούμενοι X. 12. 18 ὡς οἱ 
πολέμιοι FE; ὡς πολεμίους Hertl. III p. 87. 15 αὐτὸν X 
ἑαυτὸν F. 18 noreosls] μόγις σωϑεὶς Won. eure, Sees. 
38 περὶ τὴν Ἱμέραν F;'Iuégu» W. —— 9 xolg ies Y. 



eo 

216 Diodor. XX 30. 81. 

προηττηϑέντων οὐ μόνον τὴν πολιορκήδαδαν δύναμιν 

ἐχειρώσαντο τῶν Καρχηδονίων, ἀλλὰ καὶ τὸν στρα- 
τηγὸν ᾿Αμίλκαν, ἐπιφανέστατον ὄντα τῶν πολιτῶν, 

ἐξώγρηδαν᾽ καὶ τὸ ϑαυμασιώτατον, δώδεκα μυριάδας 
πεξῶν καὶ πεντακισχιλίους ἱππεῖς ὀλίγος ἀριϑμὸς πο- 

λεμίων, προσλαβόμενος ἀπάτην καὶ τόπον, κατὰ κράτος 

ἥττησεν, ὥστ᾽ ἀληϑὲς εἷναι τὸ λεγόμενον ὅτι πολλὰ τὰ 
κενὰ τοῦ πολέμου. 

Μετὰ δὲ τὴν τροπὴν οἱ μὲν Καρχηδόνιοι ἄλλοι 

κατ᾽ ἄλλους τόπους διασπαρέντες μόγις εἷς τὴν ὑστε- 

ραίαν ἠθϑροίσϑηδαν, οἱ δὲ Συρακόσιοι μετὰ πολλῶν 

λαφύρων ἐπανελθόντες εἷς τὴν πόλιν τὸν ᾿ΑΔμίλκαν 
παρέδοσαν τοῖς βουλομένοις λαμβάνειν παρ᾽ αὐτοῦ 
τιμωρίαν᾽ ἀνεμιμνήδκοντο δὲ καὶ τῆς τοῦ μάντεως 

φωνῆς, ὃς ἔφησεν αὐτὸν εἷς τὴν ὑστεραίαν εἷς Συρα- 
κούσσας δειπνήσειν, τοῦ δαιμονίου παραγαγόντος τά- 

ληϑές. τὸν δ᾽ οὖν ᾿Αμίλκαν οἱ τῶν ἀπολωλότων 6vy- 
γενεῖς δεδεμένον ἀγαγόντες διὰ τῆς πόλεως καὶ δειναῖς 

αἰκίαις κατ᾽ αὐτοῦ χρησάμενοι μετὰ τῆς ἐσχάτης ὕβρεως 

ἀνεῖλον. εἶϑ᾽ οἱ μὲν τῆς πόλεως προεστηκχότες ἀπο- 
κόψαντες αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν ἀπέστειλαν τοὺς κομιοῦν- 

τας εἷς τὴν Διβύην πρὸς ᾿4γαϑοκλέα καὶ περὶ τῶν 
81 γεγονότων εὐτυχημάτων ἀπαγγελοῦντας ἡ δὲ τῶν 

Καρχηδονίων στρατιὰ μετὰ τὴν γενομένην συμφορὰν 

μαϑοῦσα τὴν αἰτίαν τῶν ἀτυχημάτων μόγις ἀπηλλάγη 

τῶν φόβων. ἀναρχίας δ᾽ οὔσης διέστησαν οἱ βάρβαροι 

1 πολιορκοῦσαν F. 6 ἀπάτῃ καὶ τόπῳ F. ἀπὸ κράτους F. 
9 μὲν om. F. ἄλλος κατ᾽ ἄλλους τόπους codd.; corr. Hertl. II 2 
p.19. 14 ἐμιμνήσκοντο F; exspectes ἀνεμιμνήσκετο (XX. 29, 3; 
cf. (Wess. monente) Cic. de div. I 24, 50; Val. Max. I 1, 8). 
16 εἰς 2] cf. Hertl. IL 1 p. 6. 18 ἐπὶ τῆς πόλεως F. — 20 uiv] 

ze F. 26 τῶν πόνων F, corr. 2. m. 

5 
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πρὸς vovg “Ἑλληνας. οἱ μὲν οὖν φυγάδες μετὰ τῶν 3 

λοιπῶν Ἑλλήνων Ζ]εινοχράτην στρατηγὸν ἀπέδειξαν, 
οἱ δὲ Καρχηδόνιοι τοῖς δευτερεύουσι [τῇ] μετὰ τὸν 
στρατηγὸν τιμῇ τὴν ἡγεμονίαν ἐνεχείρισαν. 

δ Καϑ᾽ ὃν δὴ χρόνον ᾿Αχραγαντῖνοι θεωροῦντες τὴν 

ἐν Σικελίᾳ κατάστασιν δὐφυεστάτην οὖσαν πρὸς ἐπί- 
ϑεσιν ἠμφισβήτησαν τῆς κατὰ τὴν νῆσον ἡγεμονίας" 

ὑπελάμβανον γὰρ Καρχηδονίους μὲν μόγις ἀνϑέξειν 

τῷ πρὸς ᾿4γαϑοκλέα πολέμῳ, 4Ζ]εινοχράτην δ᾽ εὐκατα- 
10 γώνιστον εἷναι συνηϑροικότα φυγαδικὴν στρατιάν, 

τοὺς δ᾽ ἐν ταῖς Συρακούσσαις θλιβομένους τῇ σιτοδείᾳ 
μηδ᾽ ἐγχειρήσειν ἀμφισβητεῖν τῶν πρωτείων, τὸ δὲ 
μέγιστον, τὴν στρατείαν ἑαυτῶν ποιουμένων ἐπ᾽ ἐλευ- 
ϑερώσει τῶν πόλεων ἀσμένως ἅπαντας ὑπακούδεσϑαι 

16 διά τὲ τὸ πρὸς τοὺς βαρβάρους μίδος καὶ διὰ τὴν 

4988pgvvov πᾶσιν ἐπιϑυμίαν τῆς αὐτονομίας. οὗτοι μὲν 4 

οὖν ἑλόμενοι στρατηγὸν Ξενόδικον καὶ τὴν ἁρμόξουσαν 
δόντες δύναμιν ἐξέπεμψαν ἐπὶ τὸν πόλεμον" ὁ δὲ 

παραχρῆμα ἐπὶ τὴν Γέλαν δρμήδας καὶ διά τινων 
40 ἰδιοξένων νυχτὸς εἰσαχϑεὶς ἐκυρίευσε τῆς πόλξως ἅμα 

καὶ δυνάμδως ἁδρᾶς καὶ χρημάτων. ἐλευϑερωθϑέντες 5 

οὖν οἱ Γελῷοι προϑυμότατα πανδημεὶ συστρατεύοντες 
ἠλευϑέρουν τὰς πόλεις. διαβοηϑείδης δὲ τῆς τῶν ᾿άκρα- 

γαντίνων ἐπιβολῆς κατὰ πᾶσαν τὴν νῆσον ἐνέπεσεν 
35 ὁρμὴ ταῖς πόλεσι πρὸς τὴν ἐλευϑερίαν. καὶ πρῶτοι 

μὲν ᾿Ενναῖοι πέμψαντες τὴν πόλιν τοῖς ᾿Ακραγαντίνοις 

e 

8. 4 [τῇ] del. Madv. I p. 514; τοῖς δευτερεύουσι μετὰ τὸν 
στρ. τῇ τιμῇ Dind. S μόλις F. 18 αὐτῶν F. 14 ὑπακού- 
σασϑαι F, corr. 1. m. 1 μῖσος F; cf. XIX 65,4. 17 ενό- 
Óixop] cf. infra 32, 2; Aevódoxog infra audit 56,2: 62.9««. 
19 παραχρῆμ᾽ ἐπὶ Kaelker p. 801. Ὁ, δυστουπεδουντες X. 
26 πέμψαντες] cf. XVII 113, 2. 
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παρέδωκαν" οἱ δὲ ταύτην ἐλευϑερώσαντες παρῆλϑον 
ἐπὶ τὸν ᾿Ερβησσόν, φρουρᾶς ἐν αὐτῷ παραφυλατ- 
τούδης τὴν πόλιν. γενομένης δὲ μάχης ἰσχυρᾶς καὶ 

τῶν πολιτικῶν συνεργησάντων συνέβη τὴν φρουρὰν 

ἁλῶναι καὶ πολλοὺς μὲν πεσεῖν τῶν βαρβάρων, sig 

πενταχοσίους δὲ ϑεμένους τὰ ὅπλα παραδοῦναι σφᾶς 
82 αὐτούς. περὶ ταῦτα δ᾽ ὄντων τῶν ᾿Αχραγαντίνων τῶν 

to 

£ 

ἐν ταῖς Συρακούσδαις καταλελειμμένων στρατιωτῶν 

ὑπ’ ᾿4γαϑοκλέους καταλαβόμενοί τινες τὴν ᾿Εχέτλαν 
ἐπόρϑουν τήν vs Δεοντίνην καὶ Καμαριναίαν. κακῶς 

οὖν πασχουσῶν τῶν πόλεων διὰ τὸ τὴν χώραν δηῃοῦ- 
σϑαι καὶ τοὺς καρποὺς ἅπαντας διαφϑείρεσϑαι ἐμβα- 
λὼν sig τοὺς τόπους ὁ Ἐενόδικος Δεοντίνους μὲν καὶ 

Καμαριναίους ἀπήλλαξε τοῦ πολέμου, τὴν δ᾽ ᾿Εχέτλαν 
χωρίον ὀχυρὸν ἐκπολιορκήσας τοῖς μὲν πολίταις τὴν 
δημοκρατίαν ἀποκατέστησε, τοὺς δὲ Συρακοσίους κατ- 

ἐπλήξατο᾽ χκαϑόλου δ᾽ ἐπιπορευόμενος τά τε φρούρια 

καὶ τὰς πόλεις ἠλευϑέρου τῆς τῶν Καρχηδονίων ἐπι- 
στασίας. 

"Auc δὲ τούτοις πραττομένοις Συρακόσιοι πιεξού- 

μᾶνοι τῇ σιτοδείᾳ καὶ πυνϑανόμενοι σιτηγὰ πλοῖα 

μέλλοντα ποιεῖσϑαι πλοῦν ἐπὶ Συρακούσσας ἐπλήρουν 
τριήρεις εἴκοσι, τηρήσαντες δὲ τοὺς ἐφορμεῖν εἰωϑότας 
βαρβάρους ἀφυλάχτους ὄντας ἔλαϑον ἐκπλεύσαντες καὶ 
παρακομισϑέντες εἷς τοὺς Μεγαρεῖς ἐπετήρουν τὸν τῶν 

9 ᾿Ερβισσὸν F; 'Eoffnocóv Dind. (cf. XIV 71, 6; 18, 7); at cf. 
XXIII 8, 1; 9, 5; Mueller ad Ptol. III 4, 7 (p. 408). φρουρᾶς 
Σαμνιτῶν παραφ. Madv. I p. 181 (collato 64, 2). 6 9euévovs] 
&zxo9. vel καταϑ. Madv. I p. 518; at cf. XX 46, 7. 4 τῶν 
Apost xo.) om. F. 9.14 ᾿Εχέτλαν codd. omnes; cf. Pol. I 165, 10; 
teph. Byz. 8. V. 10 τήν «e Λεοντίνην) ταύτην τὸ καὶ Νεατί- 
Ὦ’}. Ἀαμαριαίαν F, corr. 2.τὰ. ὃ Λεοντίνους} Νεατένους F. 
Aeneogpelovg F. 90 πιεζόμενοι XY. — 99, ya V 

15 



Ol. 117, 4: 809 8. Chr. 219 

ἐμπόρων κατάπλουν. μετὰ δὲ ταῦτα τῶν Καρχηδονίων 4 
τριάχοντα ναυσὶν ἐχπλευσάντων ἐπ᾽ αὐτοὺς τὸ μὲν 
πρῶτον ἐπεβάλοντο ναυμαχεῖν, ταχὺ δὲ πρὸς τὴν γῆν 
ἐκδιωχϑέντες ἐξεκολύμβησαν πρός τινα ναὸν Ἥρας. 

γενομένης οὖν μάχης περὶ τῶν σκαφῶν καὶ τῶν Καρ- 5 
χηδονίων ἐπιβαλλόντων σιδηρᾶς χεῖρας καὶ βιαιότερον 

ἀποσπώντων ἀπὸ τῆς γῆς δέκα μὲν τριήρεις ἑάλωσαν, 

τὰς δ᾽ ἄλλας ἐκ τῆς πόλεως ἐπιβοηϑήσαντές τινες δὲ- 

ἔσωσαν. καὶ τὰ μὲν περὶ Σικελίαν ἐν τούτοις ἦν. 
19 Περὶ δὲ τὴν Διβύην ᾿4γαϑοκλῆς, ἐπειδὴ κατέπλευ- 88 

σαν οἱ τὴν ᾿Δμίλκα κεφαλὴν κομίξοντες, ἀναλαβὼν 

ταύτην καὶ παριππεύδσας πλησίον τῆς παρεμβολῆς τῶν 

πολεμίων εἷς φωνῆς ἀκοὴν ἔδειξε τοῖς πολεμίοις καὶ 

τὴν τῶν στρατοπέδων ἧτταν διεσάφησεν. οἱ δὲ Καρ- 2 
15 χηδόνιοι περιαλγεῖς γενόμενοι καὶ βαρβαρικῶς προῦσ- 

4θχυνήσαντες συμφορὰν ἑαυτῶν ἐποιοῦντο τὸν τοῦ βα- 

δσιλέως ϑάνατον καὶ πρὸς τὸν ὅλον πόλεμον ἄϑυμοι 

κωϑειστήκχεισαν. οἱ δὲ περὶ τὸν ᾿4γαϑοκλέα τοῖς περὶ 

“Διβύην προτερήμασιν ἐπαρϑέντες τηλικούτων εὐτυχη- 
80 μάτων προσγενομένων μετέωροι ταῖς ἐλπίσιν ἐγενήϑη- 

σαν, ὡς ἀπηλλαγμένοι τῶν δεινῶν. οὐ μὴν ἡ τύχη 3 

y& εἴασε τὴν εὔροιαν μένειν ἐπὶ τῆς αὐτῆς τάξεως, 
ἀλλ᾽ ἐκ τῶν ἰδίων στρατιωτῶν τῷ δυνάστῃ τοὺς με- 
γίστους ἐπήνεγκξ κινδύνους. Δυχίδκος γάρ τις τῶν 

35 ἐφ᾽ ἡγεμονίᾳ τεταγμένων, παραληφϑεὶς ὑπ᾽ ᾿4γαϑο- 
κλέους ἐπὶ τὸ δεῖπνον, οἰνωϑεὶς ἐβλασφήμει τὸν δυνά- 
στην. ὃ μὲν οὖν ᾿4γαϑοκλῆς διὰ τὰς ἐν τῷ πολέμῳ 4 

8 ἐπεβάλλοντο F. 4 ἐκολύμβησαν F. τῆς Ἦρας F. 
6 ἐπιβαλόντων F. 7. δέκα] cf. ind. /. 8. ἔσωσαν V. NM Wu 
λαιβὼν X. 19 περιιππεύσας Y. τὴς παρενδοιδε σῷ SR SENE 

not. Steph. 16 ἐποιήσαντο Y. 99 4 wecs Wasser ce. RNV 
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χρείας ἀποδεχόμενος τὸν ἄνδρα τῇ παιδιᾷ và πρὸς 

πικρίαν λεγόμενα διέσυρεν" ὁ δ᾽ υἱὸς ᾿ἀρχάγαϑος χαλε- 
πῶς φέρων ἐπετίμα v& καὶ διηπειλεῖτο. διαλυϑέντος 
δὲ τοῦ πότου καὶ πρὸς τὴν σκηνὴν ἀπιόντων ἐλοιδό- 

ρησεν Ó Δυκίσκος τὸν ᾿Αρχάγαϑον sig τὴν τῆς μη- 
τρυιᾶς μοιχείαν᾽ ἐδόκει γὰρ ἔχειν λάϑρᾳ τοῦ πατρὸς 
τὴν ᾿Δλκίαν᾽ τοῦτο γὰρ ἦν ὄνομα τῇ γυναικί. ὃ δ᾽ 

᾿Αρχάγαϑος sig ὀργὴν ὑπερβάλλουσαν προαχϑεὶς καὶ 

παρά τινος τῶν ὑπασπιστῶν ἁρπάσας σιβύνην διήλασε 
διὰ τῶν πλευρῶν. τοῦτον μὲν οὖν παραχρῆμα τελευ- 
τήσαντα πρὸς τὴν ἰδίαν ἀπήνεγκαν σκηνὴν οἷς ἦν ἐπι- 
μδλές᾽ ἅμα δ᾽ ἡμέρᾳ συνελθόντες οἱ τοῦ φονευϑέντος 

φίλοι καὶ πολλοὶ τῶν ἄλλων στρατιωτῶν συνδραμόντες 

ἠγανάχτουν ἐπὶ τοῖς πραχϑεῖσι καὶ ϑορύβου τὴν παρ- 

ἐμβολὴν ἐπλήρωσαν. πολλοὶ δὲ καὶ τῶν ἐφ᾽ ἡγεμονίαις 
τεταγμένων, ἐν ἐγκλήμασιν ὄντες καὶ φοβούμενοι περὶ 
σφῶν αὐτῶν, συνεπιϑέμενοι τῷ καιρῷ στάσιν οὐ τὴν 

τυχοῦσαν ἐξέκαυσαν. παντὸς δὲ τοῦ στρατεύματος 
μισοπονηροῦντος ἕχαστοι τὰς πανοπλίας ἀνελάμβανον 

ἐπὶ τὴν τοῦ φονεύσαντος τιμωρίαν᾽ καὶ πέρας τὸ πλῆ- 
ὃος dero δεῖν ᾿ἀρχάγαϑον ἀναιρεῖσθαι, μὴ ἐκδιδόντος 
δὲ τὸν υἱὸν ᾿4γαϑοκλέους αὐτὸν ἀντ᾽ ἐκείνου τὴν τι- 

μωρίαν ὑπέχειν. ἀπήτουν δὲ καὶ τοὺς μισϑοὺς τοὺς 

ὀφειλομένους καὶ στρατηγοὺς ἡροῦντο τοὺς ἀφηγησο- 

μένους τοῦ στρατοπέδου καὶ τὸ τελευταῖον τὰ τείχη 
κατελαμβάνοντό τινες τοῦ Τύνητος καὶ πανταχόϑεν 

84 φυλακαῖς περιέλαβον τοὺς δυνάστας. οἱ δὲ Καρχηδό- 

1 ἐπὶ παιδιᾷ Madv.I p.614. 8 ve om. 3. 7 ᾿Δλκείαν F. 
10. 11 τοῦτο μὲν οὖν E Adi παραχρῆμα ἐτελεύτησε καὶ πρὸς X. 
11 οἷς ἦν ἐπιμελὲς om. X; ast. not. Steph. 1 ἐπλήρουν X. 
p^ jysuovíe F. 229, 98 ὑπὲρ ἐκείνου τὴν τιμωρίαν παρα- 
σχεζν F. 

μὲ 0 

ren 
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VLOL γνόντες τὴν παρὰ τοῖς πολεμίοις στάσιν ἔπεμψάν 

τινας ἀξιοῦντες μεταβάλλεσθαι καὶ τούς vs μισϑοὺς 

μξδίξους καὶ δωρεὰς ἀξιολόγους δώσειν ἐπηγγέλλοντο. 
πολλοὶ μὲν οὖν τῶν ἡγεμόνων ἀπάξειν πρὸς αὐτοὺς 

6 τὴν στρατιὰν ἐπηγγείλαντο᾽ ὃ δ᾽ ᾿4γαϑοκλῆς ὁρῶν τὴν 

σωτηρίαν ἐπὶ ῥοπῆς κειμένην καὶ φοβούμενος μὴ τοῖς 

πολεμίοις παραδοθεὶς μεϑ’ ὕβρεως καταστρέψῃ τὸν 

βίον, ὑπέλαβε κρεῖττον εἷναι, κἂν δέῃ τι πάσχειν, ὑπὸ 
τῶν στρατιωτῶν ἀποθανεῖν. διόπερ ἀποθέμενος τὴν 8 

10 πορφύραν καὶ μεταλαβὼν ἰδιωτιχὴν καὶ ταπεινὴν 

ἐσθῆτα παρῆλϑεν εἷς τὸ μέσον. σιωπῆς οὖν γενομένης 
ιϑοδιὰ τὸ παράδοξον καὶ πολλῶν γενομένων τῶν συν- 

δραμόντων διεξῆλθε λόγους οἰκείους τῆς περιστάσεως 

καὶ τῶν προκατεργασϑεισῶν αὐτῷ πράξεων ἀναμνήσας 
ἔφησεν ἕτοιμος εἶναι τελευτᾶν, εἰ τοῦτο δόξει συμ- 
φέρειν τοῖς συστρατευομένοις" οὐδέποτε γὰρ αὐτὸν 4 

δειλίᾳ συνεσχημένον ὑπομεῖναί τι παϑεῖν ἄτοπον ἕνεκα 
τοῦ φιλοψυχεῖν. καὶ τούτου μάρτυρας ἐκείνους ὑπάρ- 
χειν ἀποφαινόμενος ἐγύμνωσε τὸ ξίφος, ὡς σφάξων 

30 ἑαυτόν. μέλλοντος δ᾽ ἐπιφέρειν πληγὴν ἀνεβόησε τὸ 
στρατόπεδον διακωλῦον καὶ πανταχόϑεν ἐγίνοντο φωναὶ 

τῶν ἐγκλημάτων ἀπολύουσαι. προστάττοντος δὲ τοῦ 5 
πλήϑους ἀναλαβεῖν τὴν βασιλικὴν ἐσϑῆτα δακρύων 
καὶ τοῖς ὄχλοις εὐχαριστῶν ἐνεδύετο τὸν προσήκοντα 

35 κόσμον, τοῦ πλήϑους τὴν ἀποκατάστασιν κρότῳ παρα- 

μυϑησαμένου. τῶν δὲ Καρχηδονίων καραδοκούντων 

ro 

1 σι 

8 καὶ τὰς δωρεὰς E (corr. 1. τα.) XF. — 6 ἐπὶ onis ζμικρᾶθο 
Herw. Βρ10. Vat. p. 27 ἃ. 1 (cf. IX 88, 2. 8 εἶναι om. F. 
“ἐὰν vel à»?' Dind. 18 οἰκείους λόγους X 14 προκατεργας- 
σϑέντων codd.; corr. Dind. 15 δόξαι F. συμφέρειν om. E. es&. 
not. Steph. u παϑεῖν] πράττειν Verdi, τ 8. Vows 3. 
21 διακωλύον RX (cf. Winer-Behm. p. ἢ. ὍΔ testes 
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ὡς αὐτίκα μάλα τῶν Ἑλλήνων πρὸς αὐτοὺς μεταϑησο- 
μένων, ᾿4γαϑοκλῆς οὐ παρεὶς τὸν καιρὸν ἐξήγαγεν ἐπ᾽ 
αὐτοὺς τὴν δύναμιν. οἱ μὲν οὖν βάρβαροι νομίξοντες 

τοὺς ἐναντίους ἀποχωρεῖν πρὸς αὑτούς, οὐδεμίαν τῶν 

πρὸς ἀλήϑειαν πεπραγμένων ἔννοιαν ἐλάμβανον" ὃ δ᾽ s 

᾿4γαϑοκλῆς ὡς ἐπλησίαδε τοῖς πολεμίοις, ἄφνω τὸ πο- 

λεμικὸν προσέταξε σημαίνειν καὶ προσπεσὼν πολὺν 

ἐποίδι φόνον. οἱ δὲ Καρχηδόνιοι παραδόξῳ συμπτώ- 
ματι περιπεσόντες καὶ πολλοὺς τῶν στρατιωτῶν ἀπο- 
βαλόντες συνέφυγον sig τὴν παρεμβολήν. ᾿4γαϑοκλῆς 

μὲν οὖν διὰ τὸν υἱὸν sig τοὺς ἐσχάτους ἐλθὼν κιν- 
δύνους διὰ τῆς ἰδίας ἀρετῆς οὐ μόνον λύσιν δὗρε τῶν 
καχῶν, ἀλλὰ καὶ τοὺς πολεμίους ἠλάττωσεν᾽ οἱ δὲ τῆς 

στάσεως μάλιστ᾽ αἴτιον γενόμενοι καὶ τῶν ἄλλων ὅσοι 
πρὸς τὸν δυνάστην ἀλλοτρίως διέκειντο, ὑπὲρ τοὺς i: 

διακοσίους ὄντες, ἐτόλμησαν πρὸς τοὺς Καρχηδονίους 
αὐτομολῆσαι. ἡμεῖς δὲ τὰ περὶ Διβύην καὶ Zuxe- 

λίαν διεληλυϑότες μνησϑησόμεϑα καὶ τῶν ἐν Ἰταλίᾳ 

πραχϑέντων. 
95 Τῶν γὰρ Τυρρηνῶν στρατευσάντων ἐπὶ πόλιν s0 

᾿ Σούτριον ἄποικον Ῥωμαίων οἱ μὲν ὕπατοι δυνάμεσιν 

ἁδραῖς ἐκβοηϑήσαντες ἐνίκησαν μάχῃ τοὺς Τυρρηνοὺς 

2 καὶ συνεδίωξαν sig τὴν παρεμβολήν, οἱ δὲ Σαυνῖται 

κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον μαχρὰν ἀπηρτημένης τῆς Ῥω- 
μαίων δυνάμεως ἀδεῶς ἐπόρϑουν τῶν ᾿Ιαπύγων τοὺς s5 

τὰ Ῥωμαίων φρονοῦντας. διόπερ ἠναγκάσθησαν oi 
ὕπατοι διαιρεῖν τὰς δυνάμεις καὶ Φάβιος μὲν ἐν τῇ 

o 

ed μὰ 0 

1 μετατεϑησομένων RX (cf. XVIII 69, 2; Crünert m. Gr. 
Herc. p. 2778q4.) μεταβησομένων F; corr. Dind. — 4 αὐτούς RF. 
14 uer! αἴτιοι ἢ (cf. Kaelker p. 307); ceteri μάλιστα αἴτιοι. 
£8 Συυνέσα, HF; cf. XVI 46, ὃ. XIX. 10, 1. 24 ἀπηρτη- 
Aéro FP, corr. 2. m. 
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Τυρρηνίᾳ κατέμεινεν, Μάρκιος δὲ ἐπὶ τοὺς Σαυνίτας 
ἀναξεύξας ᾿Δλλίφας μὲν πόλιν εἷλεν κατὰ κράτος, τοὺς 

δὲ πολιορκουμένους τῶν συμμάχων ἐκ τῶν κινδύνων 

ἐρρύσατο. ὁ δὲ Φάβιος Τυρρηνῶν πολλοῖς πλήϑεσιν 3 
431 ἐπὶ τὸ Σούτριον συνδραμόντων ἔλαϑε τοὺς πολεμίους 

διὰ τῆς τῶν ὁμόρων χώρας [συν] ἐμβαλὼν sic τὴν &vo- 
τέρω Τυρρηνίαν, ἀπόρθητον γενομένην πολλῶν χρό- 

vov* ἐπιπεσὼν δὲ ἀνελπίστως τῆς τε χώρας πολλὴν 4 
ἐδήωσε καὶ τοὺς ἐπελϑόντας τῶν ἐγχωρίων νικήσας 

10 πολλοὺς μὲν ἀνεῖλεν, οὐκ ὀλίγους δὲ καὶ ξῶντας ὑπο- 

χδιρίους ἔλαβεν. μετὰ δὲ ταῦτα περὶ τὴν καλουμένην 
Περυσίαν δευτέρᾳ μάχῃ τῶν Τυρρηνῶν κρατήσας, πολ- 

λοὺς ἀνελὼν κατεπλήξατο τὸ ὄϑνος, πρῶτος Ῥωμαίων 

μετὰ Óvvdusog ἐμβεβληκὼς εἷς τοὺς τόπους τούτους. 

15 χαὶ πρὸς μὲν ᾿Δρρητινοὺς καὶ Κροτωνιάτας, ἔτι δὲ 6 

Περυσίνους ἀνοχὰς ἐποιήσατο" πόλιν δὲ τὴν ὀνομαξο- 
μένην Καστόλαν ἐκπολιορκήδας συνηνάγχασε τοὺς Τυρ- 
ρηνοὺς λῦσαι τὴν τοῦ Σουτρίου πολιορκίαν. 

Ἐν δὲ τῇ Ῥώμῃ κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν τιμη- 86 
30 τὰς εἵλοντο χαὶ τούτων ὃ ἕτερος “Ἄππιος Κλαύδιος 

ὑπήκοον ἔχων τὸν συνάρχοντα Δεύκιον Πλαύτιον πολλὰ 

1 ὁ δὲ Μάρκιος Ἐ. 29 ̓ Δλλείφας F ; ̓ 4λλιφαὶ Strab. V 8,10; 
"Ἄλλιφα Ptol IID 1, 58; cf. nummos (Head p. 26), in quibus 
etiam ᾿4λλιβάνων legitur. ὁ ὁμόρων EX ὁμοάρχων F (in marg. 
2. m. ὁμόρων κάλλιον); Ὀμβρῶν Haackh ap. P. III p. 386 s. v. 
Fabia gens 16, rectius Ὀμβρικῶν Dind. (cf. XX 44, 9); certe 
de his cogitandum (cf. Binneboessel l.l. p. 17; Pirro 1.1. III 
p.39 ἃ. 3). [συν]7εμβαλὼν libri; corr. Dind. 7 γεγενημένην F. 
10 ἀνελὼν E. 15 '"4oonvuvovg ΧΕ (acc. om. E ; Moonrivovg 
Dind. (cf. Pol. Il 16, 2; Steph. Byz. s. v). Κροτωνιᾶται) cf. 
Nissen It. Ldk. II p. 8318. 106 Περυσίους F (cf. App. b.c. V 48). 
17 Καστόλα») urbs ign.; nomen fort. corr. (cf. Binneboessel p. 77); 
Φαισόλαν Cluv. (Wess.); Καρσούλαν sive Καρσούλας Gorius (Ness, 

cf. Klimke p. 14; Pfluug p. 1). — 9A Astwvov Wukbus New 
omnes; corr. Rhod.; C. Plaotius ἂν. VÀ $3. δος Wxeww Se $5 
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τῶν πατρῴων νομίμων ἐκίνησε᾽ và δήμῳ γὰρ τὸ κε- 

χαρισμένον ποιῶν οὐδένα λόγον ἐποιεῖτο τῆς συγκλή- 

του. καὶ πρῶτον μὲν τὸ καλούμενον "xzxtov ὕδωρ 

ἀπὸ σταδίων ὀγδοήχοντα κατήγαγεν εἷς τὴν Ῥώμην 

καὶ πολλὰ τῶν δημοσίων χρημάτων εἷς ταύτην τὴν 
κατασκδυὴν ἀνήλωσεν ἄνευ δόγματος τῆς συγκλήτου" 
μετὰ δὲ ταῦτα τῆς ἀφ᾽ ἑαυτοῦ κληϑείσης ᾿Δππίας 6000 
τὸ πλεῖον μέρος λίϑοις στερεοῖς κατέστρωσεν ἀπὸ 

“Ῥώμης μέχρι Καπύης, ὄντος τοῦ διαστήματος σταδίων 

πλειόνων ἢ χιλίων, καὶ τῶν τόπων τοὺς μὲν ὑπερέχον- 
τας διασκάψας, τοὺς δὲ φαραγγώδεις ἢ κοίλους ἀνα- 

λήμμασιν ἀξιολόγοις ἐξισώσας κατηνάλωδεν ἁπάσας τὰς 

δημοσίας προσόδους, αὑτοῦ δὲ μνημεῖον ἀϑάνατον κατ- 
ἔλιπεν, sig κοινὴν εὐχρηστίαν φιλοτιμηϑείς. κατέμιξε 

δὲ καὶ τὴν σύγκλητον, οὐ τοὺς εὐγενεῖς καὶ προέχον- 
τας τοῖς ἀξιώμασι προσγράφων μόνον, ὡς ἦν ἔϑος, 
ἀλλὰ πολλοὺς καὶ τῶν ἀπελευϑέρων υἱοὺς ἀνέμιξεν᾽" 
ἐφ᾽ οἷς βαρέως ἔφερον οἱ καυχώμενοι ταῖς εὐγενείαις. 
ἔδωκε δὲ τοῖς πολίταις καὶ τὴν ἐξουσίαν ἐν ὁποίᾳ τις 
βούλεται φυλῇ τάττεσϑαι καὶ ὅποι προαιροῖτο τιμήσα- 

I 5; f. cens. (cf. de Boor f. cens. p. 88α.): at cf. XIX 2, 1; Liv. 
IX 20; f. c. ad. ἃ. 818. 8 καὶ om. X. cf. Huelsen ap. P.-W. 
8. V. Appia &qua. 8 πλείω RX (cf. Crónert Philol. LXI 
p. 1678q0q.; m. Gr. Herc. p. 1888q.); πλέον Dind. 10 ἢ om. RX. 
cf. Huelsen ap. P.-W. s. v. Appia via. 11 ἀναλώμασιν ἘΝ. 
19 ἐξισάξων F. κατανάλωσεν Ἐ': κατανηλ. Dind. 18 δημοσίας om. 
R, suppl. 1.m. αὐτοῦ X. 14 κατέμιξε) κατέλυσε F, corr. 2. m. 
μόνον om. RX; ast. not. Steph. ἦϑος F. [17 υἱοὺς] ἐνίους 
libri; corr. Oudendorpius ad Suet. p. 603 (cf. Liv. IX 46); πολ- 
Aobg {τῶν δυσγενῶν᾽ καὶ τῶν ἀπελευϑέρων ἐνίους Wess.; (τῶν 
πολλῶν» aut {τοῦ πλήϑους) addi voluit Reiske. 19. 20 ἔδωκε 
δὲ τοῖς πολίταις ἐξουσίαν ἐν ὁποίᾳ τις βούλεται φυλῇ τάττεσϑαι 
xa τὴν ἑξουσίαν ὅποι προαιροῖτο τιμήσασϑαι RX ἔδωκε δὲ καὶ 
σοῖς ποζέτσαες ἐξουσίαν ὅποι προαιροῖντο τυνήδασϑαν καὶ ἐν ὁποίᾳ 
Tg δούλδταε φυλῇ τάττεσθαι Y: quomodo in wNregoe codicum 

ren εκ 
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σϑαι. τὸ δ᾽ ὅλον, ὁρῶν τεϑησαυριόσμένον κατ᾽ αὐτοῦ 
παρὰ τοῖς ἐπιφανεστάτοις τὸν φϑόνον, ἐξέκλινε τὸ 
προσκόπτειν τισὶ τῶν ἄλλων πολιτῶν, ἀντίταγμα κατα- 
σχευάξων τῇ τῶν εὐγενῶν ἀλλοτριότητι τὴν παρὰ τῶν 

5 πολλῶν εὔνοιαν. καὶ κατὰ μὲν τὴν τῶν ἱππέων δοκι- 5 

μασίαν οὐδενὸς ἀφείλετο τὸν ἵππον, κατὰ δὲ τὴν τῶν 
συνέδρων καταγραφὴν οὐδένα τῶν ἀδοξούντων συγ- 
κλητικῶν ἐξέβαλεν, ὅπερ ἦν ἔϑος ποιεῖν τοῖς τιμηταῖς. 
εἶθ᾽ οἱ μὲν ὕπατοι διὰ τὸν φϑόνον καὶ διὰ τὸ βού- 

439 λεσϑαι τοῖς ἐπιφανεστάτοις χαρίξεσϑαν συνῆγον τὴν 
σύγκλητον οὐ τὴν ὑπὸ τούτου καταλεγεῖσαν, ἀλλὰ τὴν 

ὑπὸ τῶν προγεγενημένων τιμητῶν καταγραφεῖσαν᾽ ὃ 6 

δὲ δῆμος τούτοις μὲν ἀντιπράττων, τῷ δὲ ᾿Αππίῳ 

συμφιλοτιμούμενος καὶ τὴν τῶν συγγενῶν προαγωγὴν 

βεβαιῶσαι βουλόμενος ἀγορανόμον εἴλετο τῆς ἐπι- 
φανεστέρας ἀγορανομίας υἱὸν ἀπελευϑέρου Γναῖον 
Φλάυιον, ὃς πρῶτος Ῥωμαίων ἔτυχε ταύτης τῆς ἀρχῆς 
πατρὸς ὧν δεδουλδυκότος. ὁ δ᾽ “Ἄππιος τῆς ἀρχῆς 
ἀπολυϑεὶς καὶ τὸν ἀπὸ τῆς συγκλήτου φϑόνον εὐλαβη- 
ϑεὶς προσεποιήϑη τυφλὸς εἶναι καὶ κατ᾽ οἰκίαν ἔμενεν. 

Ἐπ᾿ ἄρχοντος δ᾽ ᾿4ϑήνησι Χαρίνου Ῥωμαῖοι μὲν 81 

1 σι 

e 

classe corruptelae ortae sint apparet; Dind. (codicis F lec- 
lionem secutus) ὅπου scribi maluit et καὶ ἐν ὁποίᾳ τις βούλεται 
φυλῇ τάττεσθαι seclusit (cf. Mommsen RF I p. 807 a. 41; Sieke 
App. Cl p. 688qq.,, qui quae &d h.l explicandum pertinent 
omnia congessit). — 1 κατ᾽ αὐτοῦ post ἐπιφανεστάτοις ponit F. 
9 ἐξεκλίνετο F. 8 τινὶ Dind. 6 ἀφείλατο F. 8 ποιεῖν 
om. X. 9 εἶϑ᾽ οἱ μὲν ὕπατοι--- βούλεσϑαι)] καὶ γὰρ διὰ τὸ 
βούλεσϑαι F, in cuius marg. 2 m.: οἱ μὲν ὕπατοι διὰ τὸν φϑόνον 
καὶ διά. 10 εἰς τὴν σύγκλητον RX. 11 ὑπὸ τούτων F. 
14 δυσγενῶν F. 18 ἀγορανομεῖν εἴλατο F. 16 Γναῖον 
γυναίου F. 17 Φλάβιον F; cf. W.-Schm. p. 89. 21 χορ μον 
llem Sen. Ep. 18 et Philod. (Usener Epic. p. 188 βαλ΄. xevexe- 
eius nomen Ke«íotuog (Dion. H&l. de Ὅλα. 9j, θῶ NN SS 
batur (cf. Wilhelm MAJ. XX (1891) y. 23$ «a. 

Diodorus. V. ^S 
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τὴν ὕπατον ἀρχὴν παρέδοσαν Ποπλίῳ 4sxío καὶ 
Κοΐντῳ Φαβίῳ, παρὰ δὲ τοῖς ᾿Ηλείοις ὀλυμπιὰς ἤχϑη 
ὀγδόη πρὸς ταῖς ἑκατὸν δέκα, καϑ᾽ ἣν ἐνίκα στάδιον 
᾿“πολλωνίδης Τεγεάτης. κατὰ δὲ τούτους τοὺς χρό- 
vovg Πτολεμαῖος μὲν ἐκ τῆς Μύνδου πλεύσας ἁδρῷ 5 
στόλῳ διὰ νήσων ἐν παράπλῳ τὴν ᾿άνδρον ἠλευϑέ- 
ρωδε καὶ τὴν φρουρὰν ἐξήγαγε. κομισϑεὶς δ᾽ ἐπὶ τὸν 

᾿Ισϑμὸν Σικυῶνα καὶ Κόρινϑον παρέλαβεν παρὰ Κρα- 
τησιπόλεξως. τὰς δὲ αἰτίας δι’ ἃς ἐκυρίδυσε πόλεων 

ἐπιφανῶν προδεδηλωκότες ἐν ταῖς πρὸ ταύτης βίβλοις 1 
2 τὸ διλογεῖν ὑπὲρ τῶν αὐτῶν παρήσομεν. ἐπεβάλετο 

μὲν οὖν καὶ τὰς ἄλλας ᾿Ελληνίδας πόλεις Πτολεμαῖος 

ἐλευϑεροῦν, μεγάλην προσϑήκην ἡγούμενος ἔσεσϑαι 

τοῖς ἰδίοις πράγμασι τὴν τῶν “Ελλήνων εὔνοιαν ἐπεὶ 

δὲ οἱ Πελοποννήσιοι συνταξάμενοι χορηγήσειν σῖτον 
καὶ χρήματα τῶν ὡμολογημένων οὐδὲν συνετέλουν, 

ἀγανακτήσας ὃ δυνάστης πρὸς μὲν Κάσανδρον εἰρήνην 
ἐποιήσατο, καϑ᾽ ἣν ἑκατέρους ἔδει κυριδύειν τῶν πό- 
λεὼν ὧν εἶχον, τὴν δὲ Σικυῶνα καὶ Κόρινϑον ἀσφα- 
λισάμενος φρουρᾷ διῆρεν sig τὴν «ἵγυπτον. 30 

8 Ἅμα ὃδὲ τούτοις πραττομένοις Κλεοπάτρα τῷ μὲν 
᾿Αντιγόνῳ προσκόπτουσα, τῇ δ᾽ αἱρέσει πρὸς τὸν Ilvo- 
λεμαῖον ἀποκλίνουσδα προῆγεν ἐκ Σάρδεων, ὡς δια- 

κομισϑησομένη πρὸς ἐκεῖνον. ἦν δὲ ἀδελφὴ μὲν ᾿᾽4λε- 
ξάνδρου τοῦ Πέρσας καταπολεμήσαντος, ϑυγάτηρ δὲ ss 

Φιλίππου τοῦ ᾿Αμύντου, γυνὴ δὲ γεγενημένη τοῦ sig 

μὰ 

1 ὑπατικὴν F. 4 ᾿4πολλωνίδης Τεγεάτης om. RX; susp.; 
apud Eus. est ᾿ἀνδρομένης Κορίνϑιος (cf. XX 91, 1); ef. 
Foerster progr. Zwick. 1891 p. 29. | 86 Μίνδου F. 10 ef. 
XVII $8, 2; XIX 62, 1 saepius. iari F. 12 τὰς 
dag rdg κατὰ τὴν Ἑλλάδα πόλεις Ἐ. — 90 εἰς Αἴγυπτον F. 
24 ud» om. F. 
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Ἰταλίαν στρατεύσαντος ᾿4λεξάνδρουι διὰ τὴν ἐπι- 4 

φάνειαν οὖν τοῦ γένους οἱ περὶ Κάσανδρον καὶ 4υ- 
σίμαχον, ἔτι δὲ ᾿άΑντίγονον καὶ Πτολεμαῖον καὶ καϑόλου 

πάντες οἱ μετὰ τὴν ᾿Δ4λεξάνδρου τελευτὴν ἀξιολογώ- 
6 τατον τῶν ἡγεμόνων ταύτην ἐμνήστευον᾽ ἕκαστος γὰρ 
τούτῳ τῷ γάμῳ συνακολουϑήσειν Μακεδόνας ἐλπίξων 
ἀντείχετο τῆς βασιλικῆς olxíag, ὡς τὴν τῶν ὅλων ἀρχὴν 

περιστήσων εἷς ἑαυτόν. ὃ δὲ ἐπιμελητὴς τῶν Σάρδεων 5 
ἔχων παράγγελμα παρ᾽ ᾿Δἀντιγόνου τηρεῖν τὴν Κλεοπά- 

10 τραν, διεκώλυεν αὐτῆς τὴν ἔξοδον ὕστερον δὲ προσ- 

τάξαντος τοῦ δυνάστου διά τινων γυναικῶν ἐδολοφό- 
νηδεν. ὃ δ᾽ ᾿Αντίγονος οὐ βουλόμενος λέγεσϑαι κατ᾽ o 
αὐτοῦ περὶ τῆς ἀναιρέσεως, τῶν γυναικῶν τινας 

ἐκόλασεν ὡς ἐπιβεβουλευχυίας καὶ τὰ περὶ τὴν ἐκ- 
15 φορὰν βασιλικῶς ἐφιλοκάληδσεν. 
433 Κλεοπάτρα μὲν οὖν περιμάχητος γενομένη παρὰ 

τοῖς ἐπιφανεστάτοις ἡγεμόσι πρὸ τοῦ συντελεσϑῆναι 

τὸν γάμον τοιαύτης ἔτυχε καταστροφῆς. ἡμεῖς δὲ Ἰ 
διεληλυϑότες τὰ κατὰ τὴν ᾿4σίαν καὶ τὴν ᾿Ελλάδα 

30 μεταβιβάδομεν τὸν λόγον ἐπὶ τὰ ἄλλα μέρη τῆς οἷ- 

κουμένης. 

Κατὰ γὰρ τὴν Διβύην Καρχηδονίων ἐχπεμψάντων 88 
δύναμιν τὴν προσαξομένην τοὺς ἀφεστηκότας Νομάδας 

᾿4γαϑοκχλῆς ἐπὶ μὲν τοῦ Τύνητος ἀπέλιπεν ᾿Αρχάγαϑον 
.5 τὸν υἱὸν μετὰ μέρους τῆς στρατιᾶς, αὐτὸς δ᾽ ἀναλα- 

βὼν τοὺς κρατίστους, πεξοὺς μὲν ὀχτακισχιλίους, ἷπ- 

πεῖς δὲ ὀκτακοσίους, ξεύγη δὲ Διβύων πεντήκοντα, 

κατὰ σπουδὴν ἐπηκολούϑει τοῖς πολεμίοις. οἱ δὲ 2 

1 cf. XVI 72, 7 (Wess). 60 τούτων F. 110 διικόλνοιν X. 
19 μὴ βουλόμενος F. 920 διαβιβάδομεν V. — 923 ποοουξονάντος 

προσδοξομένην libri; corr. Dind. 9A χατἔλνπεν V. 

ΔῸΣ" 
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Καρχηδόνιοι παραγενηθέντες sig τοὺς Νομάδας τοὺς 

καλουμένους Ζούφωνας, πολλοὺς τῶν ἐγχωρίων προσ- 
ηγάγοντο καὶ τῶν ἀφεστηκότων ἐνίους εἷς τὴν προ- 
ὑπάρχουσαν ἀποκατέστησαν συμμαχίαν" ἐπεὶ δ᾽ ἤκου- 
σαν πλησίον εἷναι τοὺς πολεμίους, κατεστρατοπέδευσαν 
ἐπί τινος γεωλόφου περιδχομένου ῥείϑροις βωαϑέσι καὶ 
δυσπεράτοις. καὶ πρὸς μὲν τὰς ἀπροσδοκήτους ἐπι- 
ϑέσεις τῶν ἐναντίων ταῦτα προδβάλοντο, τῶν δὲ Νο- 
μάδων τοὺς μάλιστ᾽ εὐθέτους προσέταξαν ἐπακολουϑεῖν 

τοῖς "λλησιν καὶ παρενοχλοῦντας κωλύειν αὐτῶν τὴν 
εἷς τοὔμπροσϑεν πορείαν. ὧν ποιησάντων τὸ προσ- 
ταχϑὲν ᾿4γαϑοκλῆς ἐπὶ μὲν τούτους ἀπέστειλε τούς vs 

σφενδονήτας καὶ τοξότας, αὐτὸς δὲ μετὰ τῆς ἄλλης 

δυνάμεως ὥρμησεν ἐπὶ τὴν [ἄλλην] στρατοπεδείαν τῶν 
πολεμίων. οἱ δὲ Καρχηδόνιοι τὴν ἐπίνοιαν αὐτοῦ 

κατανοήσαντες ἐξήγαγον τὴν στρατιὰν ἐκ τῆς παρεμ- 
βολῆς καὶ παρατάξαντες ἕτοιμοι πρὸς μάχην καϑειστή- 

κεδισαν. ἐπεὶ δ᾽ ἑώρων τοὺς περὶ τὸν ᾿4γαϑοκλέα δια- 

βαίνοντας ἤδη τὸν ποταμόν, συντεταγμένοι ἐνέβαλον 

καὶ περὶ τὸ ῥεῖϑρον δυσπέρατον ὑπάρχον πολλοὺς τῶν 
ἐναντίων ἀνήρουν. προσβιαξομένων δὲ τῶν μετ᾽ ᾿4γα- 
ϑοκλέους οἱ μὲν Ἕλληνες ταῖς ἀρεταῖς ὑπερεῖχον, oi 

0à βάρβαροι τοῖς πλήϑεσι περιεγίνοντο. ἔνϑα δὴ τῶν 
στρατοπέδων ἐπὶ πολὺν χρόνον φιλοτίμως ἀγωνιξομέ- 

vov οἱ παρ᾽ ἀμφοτέροις Νομάδες τῆς μὲν μάχης ἀφ- 
διστήκεισδαν, ἐπετήρουν δὲ τὸ τέλος τοῦ κινδύνου, δι- 

ἐγνωκότες τῶν ἡττημένων τὰς ἀποσχευὰς διαρπάσαι. 

9 Ζούφωνες ign.; cf. Meltzer I p. 446. 520. 8. 4 sig τὴν 
προυπάρξασαν συμμαχίαν ἀποκατέστησαν E. 9 μάλιστα X. 

.12 ,μἴλ2η»ψν}) del Dind. 19 ἤδη om. F. ἐνέβαλον συντεταγ- 
Avo; F. 231 μετὰ X. 98 περιεγίνοντο! cf. Hultzsch pr. Pas. 

P. 12. 
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᾿Δγαϑοκλῆς δὲ τοὺς ἀρίστους ἔχων περὶ αὑτὸν πρῶτος 6 
ἐβιάσατο τοὺς ἀνθεστηκότας καὶ τῇ τούτων τροπῇ τοὺς 
λοιποὺς βαρβάρους φυγεῖν ἐποίησεν μόνοι δὲ τῶν 

ἱππέων οἱ συναγωνιξόμενοι τοῖς Καρχηδονίοις “Ἔλλη- 

s veg, ὧν Κλίνων ἡγεῖτο, τοὺς περὶ τὸν ᾿4γαϑοκλέα 

βαρεῖς ἐπικειμένους ὑπέστησαν. ἀγωνισαμένων δ᾽ αὐ- 
τῶν λαμπρῶς οἱ πλεῖστοι μὲν ἀνῃρέϑησαν μαχόμενοι 
γενναίως, ol δὲ περιλειφϑέντες τύχῃ τινὶ διεσώϑησαν. 
ὁ δ᾽ ᾿4γαϑοκλῆς ἀφεὶς τὸ διώκειν τούτους ὥρμησεν 89 

10 ἐπὶ τοὺς καταφυγόντας βαρβάρους sig τὴν παρεμβολὴν 

4ϑάχαὶ προσβιαξόμενος τόποις προσάντεσι καὶ δυσπροσί- 

τοις οὐχ ἧττον ἔπασχεν ἢ διετίϑει τοὺς Καρχηδονίους. 

οὐ μὴν ἔληγε τῆς τόλμης, ἀλλὰ τῇ νίκῃ μετεωριξόμενος 
ἐνέκειτο, διαλαμβάνων κατὰ κράτος αἱρήσειν τὴν στρα- 

15 τοπεδείαν. ἐν τοσούτῳ δὲ τὸ τέλος τῆς μάχης καρα- 

δοκοῦντες οἱ. Νομάδες ταῖς μὲν τῶν Καρχηδονίων 

ἀποσχευαῖς οὐχ οἷοί τε ἦσαν ἐπιϑέσϑαι διὰ τὸ τὰς 
δυνάμεις ἀμφοτέρας πλησίον τῆς παρεμβολῆς ἀγωνίξε- 

όϑαι, ἐπὶ δὲ τὴν τῶν Ἑλλήνων στρατοπεδείαν ὥρμη- 
80 ὅαν, εἰδότες τὸν ᾿4γαϑοκλέα μακρὰν ἀπεσπασμένον. 

ἐρήμου δ᾽ αὐτῆς οὔσης τῶν δυναμένων ἀμύνασθαι 

ῥᾳδίως ἐπιπεσόντες τοὺς μὲν ἀντιστάντας ὀλίγους 

ὄντας ἀπέχτειναν, αἰχμαλώτων ὃὲ πλήϑους καὶ τῆς 

ἄλλης ὠφελείας ἐκυρίδυσαν. ἃ δὴ πυϑόμενος ὃ ᾽4γα- 8 
346 ϑοκλῆς ἦγε κατὰ τάχος τὴν δύναμιν καὶ τινὰ μὲν τῶν 

ἀφηρπασμένων ἀνέσωσε, τῶν δὲ πλείστων οἱ Νομάδες 
ἐκυρίευον καὶ νυχτὸς ἐπιγενομένης μακρὰν ξδαυτοὺς ἐξε- 

to 

1 περὶ αὐτὸν X. 4 οἱ om. F. b Κλείνων EF; aliunde 
non notus. 6 ἐγκειμένους F. 8 οἱ δὲ περιλειφϑέντες e&- 
τῶν E. 11 βιαξόμενος F, corr. 92. v. — Wb «ἃ. ER REM 
18 οὐ μὴ» ἔληγε ys τῆς τόλμης Weiske. Yi o» V. ὋΣ SMS uw 
27 ἐκυρέδυσαν Ε΄. καὶ --- ἐξετόπισαν ora. WV, Ξαρθλ. Ye TRES 780707 
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4 τόπισδαν.. Ó δὲ δυνάστης στήσας τρόπαιον τὰ μὲν 

λάφυρα διείλετο τοῖς στρατιώταις. ὅπως μηδεὶς ἀγα- 

ναχτήσῃ περὶ τῶν ἀπολωλότων, τοὺς δ᾽ αἰχμαλώτους 

“Ἕλληνας τοὺς συστρατευσαμένους τοῖς Καρχηδονίοις 

ὅ εἴς τι φρούριον ἀπέϑετο. οὗτοι μὲν οὖν εὐλαβούμενοι 
τὴν ἀπὸ τοῦ δυνάστου τιμωρίαν νυκτὸς ἐπέϑεντο τοῖς 
ἂν τῷ φρουρίῳ καὶ τῇ μάχῃ κρατούμενοι κατελάβοντο 
τόπον ἐρυμνόν, ὄντες οὐκ ἐλάττους τῶν χιλίων, ὧν 

6 ἦσαν Συρακόσιοι πλείους τῶν πεντακοσίων" ᾿4γαϑοκλῆς 

0à πυϑόμενος τὸ πεπραγμένον ἧκε μετὰ τῆς δυνάμξδως 
καὶ καταβιβάδας ὑποσπόνδους τοὺς ἐπυϑεμένους ἅπαν- 

τας ἀπέσφαξεν. 

40 ᾿4πὸ δὲ. τῆς μάχης ταύτης γενόμενος καὶ πάντα 
τῇ διανοίᾳ σκοπούμενος πρὸς τὸ λαβεῖν τοὺς Καρχη- 

δονίους ὑποχειρίους ἐξέπεμψε πρεσβευτὴν Ὄρϑωνα τὸν 
Συρακόσιον πρὸς Ὀφέλλαν sig Κυρήνην. οὗτος δ᾽ ἦν 
μὲν τῶν φίλων τῶν συνεστρατευμένων ᾿4λεξάνδρῳ, 
κυριεύων δὲ τῶν περὶ Κυρήνην πόλεων καὶ δυνάμεως 

ἁδρᾶς περιεβάλετο ταῖς ἐλπίσι μείξονα δυναστείαν. 
2 τοιαύτην οὖν αὐτοῦ διάνοιαν ἔχοντος ἧκεν ὃ παρ᾽ 
᾿4γαϑοκλέους πρεσβευτής, ἀξιῶν συγκαταπολεμῆσαι 
Καρχηδονίους" ἀντὶ δὲ ταύτης τῆς χρείας ἐπηγγέλλετο 
τὸν ᾿Δ4γαϑοχλέα συγχωρήσειν αὐτῷ τῶν ἐν Διβύῃ 

πραγμάτων κυριδύειν. εἷναι γὰρ ἱκανὴν αὐτῷ τὴν 
Σικελίαν, ἵν᾽ ἐξῇ τῶν ἀπὸ τῆς Καρχηδόνος κινδύνων 
ἀπαλλαχϑέντα μετ᾽ ἀδείας κρατεῖν ἁπάσης τῆς νήσου" 

παρακεῖσθαι δὲ καὶ τὴν ᾿Ιταλίαν αὐτῷ πρὸς ἐπαύξησιν 

e 

29 διεῖλε F. ὅ εἴς τι φρούριον] sig τὸ φρούριον codd.; 
corr. Wess. (cf. Meltzer I p. 626). οὗτοι] αὐτοὶ libri; corr. Dind. 
S τόπον] λόφον Dind.; αὖ cf. Pol. I 80. 8. 18 πάντη R. 
16 Ὅρελλα») c£. XVIII 31,1. 11 συνεστρατενομένων X. 38 8 
&ràó τῶν Ε΄ 
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τῆς ἀρχῆς, ἐὰν κρίνῃ μδιξόνων ὀρέγεσϑαι. τὴν μὲν 4 
γὰρ Διβύην διεξευγμένην μεγάλῳ καὶ χαλεπῷ πελάγει 

μηδαμῶς ἁρμόξειν αὐτῷ, sig ἣν καὶ νῦν οὐ κατ᾽ ἐπι- 

ϑυμίαν, ἀλλὰ κατ᾽ ἀνάγκην ἀφῖχϑαι. ὁ δὲ Ὀφέλλας 
5 τῇ πάλαι βεβουλευμένῃ κρίσει προστεϑείσης τῆς γενο- 

μένης ἐλπίδος ἀσμένως ὑπήχουσε καὶ πρὸς μὲν ᾽48η- 

ναίους περὶ συμμαχίας διεπέμπετο, γεγαμηκὼς Εὐϑυ- 

δίκην τὴν Μιλτιάδου θυγατέρα τοῦ τὴν προσηγορίαν 

φέροντος sig τὸν στρατηγήσαντα τῶν ἐν Μαραϑῶνι 
435 νικησάντων. διὰ δὴ ταύτην τὴν ἐπιγαμίαν καὶ τὴν 6 

ἄλλην σπουδήν, (iv? ὑπῆρχεν ἀποδεδειγμένος sig τὴν 
πόλιν, καὶ πολλοὶ τῶν ᾿4ϑηναίων προϑύμως ὑπήκου- 
σαν εἷς τὴν στρατείαν. οὐχ ὀλίγοι δὲ καὶ τῶν ἄλλων 

Ελλήνων ἔσπευδον κοινωνῆσαι τῆς ἐπιβολῆς. ἐλπίξον- 
16 τὲς τήν τὸ κχρατίστην τῆς Διβύης κατακληρουχήδειν 

καὶ τὸν ἐν Καρχηδόνι διαρπάδειν πλοῦτον. τὰ μὲν " 

γὰρ κατὰ τὴν Ελλάδα διὰ τοὺς συνεχεῖς πολέμους καὶ 
τὰς τῶν δυναστῶν πρὸς ἀλλήλους φιλοτιμίας ἀσϑενῆ 

καὶ ταπεινὰ καϑειστήκει" ὥσϑ᾽ ὑπελάμβανον μὴ μόνον 

30 ἐγκρατεῖς ἔσεσθαι πολλῶν ἀγωϑῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν παρ- 
όντων κακῶν ἀπαλλαγήσεσθαι. 

Ὁ δ᾽ οὖν Ὀφέλλας, ἐπειδὴ πάντ᾽ αὐτῷ πρὸς τὴν 41 
στρατείαν κατεσκεύαστο λαμπρῶς, ἐξώρμησε μετὰ τῆς 
δυνάμεως, ἔχων πεξοὺς μὲν πλείους τῶν μυρίων, ἷπ- 

3» πεῖς δὲ ἑξαχοσίους, ἅρματα δὲ ἕκατόν, ἡνιόχους δὲ 
καὶ παραβάτας πλείους τῶν τριακοσίων. ἠκολούϑουν 

σι 

4 κατὰ ἀνάγκην R.. ἀφίχται RX f.r.. 7 Εὐδιϑύκην X; Ἐύρυ 
δίκη Plut. Dem. 14. 46.63. 9 ἀνα φέροντος Reiske et Madv. I 
p.514 non male. (11 (i»»a& ind. ἀποδεδειγμένος (quod 
coni. inv. Dind) RX ἀποδεδεγμένος Ἐ . $ «o SEX. NS. 
18 στρατοπεδείαν F. Δ πάντα αὐτῷ adis τὰν Sv c wem 
eoxevacoro F. 956 ἑπτακοσίους E. ὃ ποαρυλλότος 
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δὲ xal τῶν ἔξω τάξεως λεγομένων οὐκ ἐλάττους μυ- 

ρίων᾽ πολλοὶ δὲ τούτων τέκνα καὶ γυναῖχας καὶ τὴν 

ἄλλην παρασκευὴν ἦγον, ὥστε ἐμφερῆ τὴν στρατιὰν 
ὑπάρχειν ἀποικίᾳ. ὀκτωκαίδεκα μὲν οὖν ἡμέρας ὃδοι- 
πορήδαντες καὶ διελθόντες σταδίους τρισχιλίους κατ- 

εδκήνωσαν περὶ Αὐτόμαλα᾽ ἐντεῦϑεν δὲ πορευομένοις 

ὑπῆρχεν ὄρος ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν ἀπόκρημνον, 
ἐν μέσῳ δ᾽ ἔχον φάραγγα βαϑεῖαν, ἐξ ἧς ἀνέτεινε 
λισσὴ πέτρα πρὸς ὀρϑὸν ἀνατείνουσα σκόπελον" περὶ 
δὲ τὴν ῥίξαν αὐτῆς ἄντρον ἦν εὐμέγεϑες, κιττῷ καὶ 
σμέλακι συνηρεφές, ἐν à μυϑεύουσι γεγονέναι βασί- 
λιόδσαν Δάμιαν τῷ κάλλει διαφέρουσαν διὰ δὲ τὴν 
τῆς ψυχῆς ἀγριότητα διατετυπῶσϑαί φασι τὴν ὄψιν 
αὐτῆς τὸν μετὰ ταῦτα χρόνον ϑηριώδη. τῶν γὰρ 

γινομένων αὐτῇ παίδων ἁπάντων τελευτώντων βαρυ- 
ϑυμοῦσαν ἐπὶ τῷ πάϑει καὶ φϑονοῦσαν ταῖς τῶν ἄλ- 

λῶν γυναικῶν εὐτεκνίαις κελεύειν ἐκ τῶν ἀγκαλῶν 
ἐξαρπάξεσϑαι τὰ βρέφη καὶ παραχρῆμα ἀποκτέννειν. 

4 διὸ xal x«9' ἡμᾶς μέχρι τοῦ νῦν βίου παρὰ τοῖς 

νηπίοις διαμένειν τὴν περὶ τῆς γυναικὸς ταύτης φήμην 

καὶ φοβερωτάτην αὐτοῖς εἶναι τὴν ταύτης προσηγορίαν. 

ὅτε δὲ μεϑύσκοιτο, τὴν ἄδειαν διδόναι πᾶσιν ὃ βού- 

λουντο ποιεῖν ἀπαρατηρήτως. μὴ πολυπραγμονούσης 

1 τῶν μυρίων F. 6 Aóróucio] «Αὐτομόλας libri; corr. 
Wess.; alis est “ὐτομάλακα &ut Αὐτομάλαξ: cf. Mueller δὰ 
Ptol. IV 4, 2; Melizer I p. 52". 8 ἔχων F. 9 δισσὴ F, 
λισὴ suprascr. 29. m. — 12 in marg. cod. R adscr. 3. m.: ὅρα 
περὶ τῆς ἐν παραβολῇ λεγομένης Λαμίας; in marg. cod. F 8. m. 
περὶ τῆς μυϑολογουμένης Λαμίας iv τῇ Λιβύῃ. 18 διατυπῶσαι 
codd.; corr. Madv. I p. 514 (cf. IV 11, 5). 15 παιδίων F. 

I8 παραχρῆμ᾽ Kaelker p. 807. ἀποκτέννειν ἢ ἀποκτένοιν X 
&roxcsíssiw Ε΄; cf. Crónerb m. Gr. Merc. Ὁ. 288. — 19 διὸ καὶ 

4£zo. τοῦ xc ἡμᾶς βίου Kalenb. p.91. ὯΔ ct» cw. Y. 
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οὖν αὐτῆς κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον và γινόμενα 
«τοὺς) κατὰ τὴν χώραν ὑπολαμβάνειν μὴ βλέπειν 

αὐτήν καὶ διὰ τοῦτ᾽ ἐμυϑολόγησάν τινες ὡς εἰς ἄρσιυ- 

χον ἐμβάλοι τοὺς ὀφθαλμούς, τὴν ἐν οἴνῳ συντελου- 
5 μένην ὀλιγωρίαν sig τὸ προειρημένον Ἐμέτρον μετα- 
φέροντες, ὡς τούτου παρῃρημένου τὴν ὅρασιν. ὅτι δὲ 6 
κατὰ τὴν Διβύην γέγονεν αὕτη καὶ τὸν Εὐριπίδην 

δείξαν τις ἂν μαρτυροῦντα᾽ λέγει γὰρ 
«τίς τοὔνομα τὸ ἐπονείδιστον βροτοῖς 

10 οὐκ οἷδε Δαμίας τῆς Διβυστικῆς yévog;» 
Ὁ γ᾽ οὖν Ὀφέλλας ἀναλαβὼν τὴν δύναμιν προῆγεν 42 

διὰ τῆς ἀνύδρου καὶ ϑηριώδους ἐπιπόνως" οὐ μόνον 

486 γὰρ ὕδατος ἐσπάνιξεν, ἀλλὰ καὶ τῆς ξηρᾶς τροφῆς 
ἀπολιπούδσης ἐκινδύνευσεν ἅπαν ἀπολέσαν τὸ στρατό- 

15 πεδον. δακέτων δὲ ϑηρίων παντοίων ἐπεχόντων τὰ 2 
περὶ τὰς Σύρτεις ἔρημα καὶ τῶν πλείστων ὀλέϑριον 
ἐχόντων τὸ δῆγμα πολλῇ τῇ συμφορᾷ περιέπιπτον, 

ἀβοήϑητον ἔχοντες τὴν ἐκ τῶν ἰατρῶν καὶ φίλων ἐπι- 
κουρίαν. καὶ γὰρ ἔνιοι τῶν ὄφεων ὁμοίαν ἔχοντες 

2 (τοὺς) add. Wess. 8 ἄρσιχον»] ἄρσιπον F, in marg. 
2. m. ἄρσιχον! in cod. R marg. 8. m. ἄρσιχος: cf. Osann. syll. 
inscr. p. 120 8. 7; 578. 4 τὴν τῶν ἐν οἴνῳ συντελουμένων 
ὀλιγωρίαν Reiske. ὅ "μέτρον codd.; μέϑυ Rhod ; μάρσιπον 
Reiske; ἄμετρον Dind.; πηρὸν Doehner sat. crit. p. 18; μέρος 
vel μόριον Hertl. II 2 p. 20; locus nondum sanatus. σπαρα- 
φέροντες F. 7 αὐτὴ F. — 8 δεῖξαι RF. — 9 «ó om. F, add. 
2. m. — 10 *oí0s Ε΄. Μιγυστικῆς ἢ (suprascr. 2. m. f) XF; cf. 
Nauck T. Gr. F. Eur. 922 (p. 659); versum priorem claudicantem 
variis modis restituere studebant vv. dd.: Τίς τοὔνομα {πᾶσι 
τοὐπονείδιστον βροτοῖς Barnesius (Wess); τίς τοὔνομ᾽ (αἰσχρὸν 
καπονϑίδιστον βροτοῖς Vossius (Wess.); τίς (τοὐμὸν ὄνομα voó- 
σονείδιστον βροτοῖς Meineke (Nauck); τίς τοὔνομ᾽ («óc 22 τοὺ- 
πονείδιστον βροτοῖς Alexandre (Nauck). 11 ὁ γοῦν R ὁ «4 
οὖν ΧΕ, ὁ δ᾽ οὖν Dind. 14 ὑπολιπούσης V ᾿τοῦοχο. Ane 

σπούσης᾽ Reiske. ἐκινδύφευδν — ἀπολέσθαι V. AS Suet τὸ 

ϑηρέων F. 17 πολλοὶ Rhod. του, cí. WX *S. - 
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viv χρόαν τῇ κατ᾽ αὐτοὺς οὔσῃ χώρᾳ τὴν ἰδίαν φύσιν 
ἀπροόρατον ἐποίουν᾽ οἷς πολλοὶ διὰ τὴν ἄγνοιαν ἐπι- 
βαίνοντες δήγμασι ϑανατηφόροις περιέπιπτον. τέλος 

δὲ χατὰ τὴν δδοιπορίαν πλεῖον ἢ δύο μῆνας καχο- 

παϑήσαντες μόγις διήνυσαν πρὸς τοὺς περὶ ᾿4γαϑοκλέα 

καὶ βραχὺ διαχωρίδσαντες ἀπ᾽ ἀλλήλων τὴν δύναμιν 
κατεστρατοπέδευσαν. εἶθ᾽ οἱ μὲν Καρχηδόνιοι πυϑό- 
μενοι τὴν τούτων παρουσίαν κατεπλάγησαν, δρῶντες 
τηλικαύτην δύναμιν κατ᾽ αὐτῶν ἤχουσαν᾽ ὁ δ᾽ ᾽4γα- 

ϑοχλῆς ἀπαντήσας τοῖς περὶ τὸν Ὀφέλλαν καὶ φιλο- 
φρόνως ἅπαντα χορηγήσας τούτους μὲν ἠξίου τὴν 

στρατιὰν ἀναλαμβάνειν ἐκ τῆς κακοπαϑείας, αὐτὸς δὲ 

ἐπιμείνας ἡμέρας ὀλίγας καὶ κατασκεψάμενος ἕκαστα 
τῶν πραττομένων ἐν τῇ παρεμβολῇ τῶν παρόντων, 
ἐπεὶ τὸ πλεῖον μέρος τῶν στρατιωτῶν ἐπὶ χορτάσματα 
xol σιτολογίαν ξξεληλύϑει, τὸν δὲ Ὀφέλλαν ἑώρα μηδὲν 

τῶν ὑφ᾽ ἑαυτοῦ βεβουλευμένων ὑπονοοῦντα, συνήγαγεν 
ἐκκλησίαν τῶν ἰδίων στρατιωτῶν, κατηγορήσας δὲ τοῦ 

παρόντος ἐπὶ τὴν συμμαχίαν ὡς ἐπιβουλεύοντος καὶ 

παροξύνας τὸ πλῆϑος εὐθὺς διεσκευασμένην τὴν δύ- 

venir ἦγεν ἐπὶ τοὺς Κυρηναίους. εἶθ᾽ ὁ μὲν Ὀφέλλας 
διὰ τὸ παράδοξον καταπλαγεὶς ἐπεχείρησε μὲν ἀμύνα- 

σϑαι, καταταχούμενος δὲ καὶ τὴν ὑπολελειμμένην δύ- 

ναμιν οὐκ ἔχων ἀξιόχρεων μαχόμενος ἐτελεύτησεν" ὃ 

δ᾽ ᾿4γαϑοκλῆς συναναγχάσας τὸ λοιπὸν πλῆϑος ἀπο- 
ϑέσϑαι τὰ ὅπλα καὶ φιλανθρώποις ἐπαγγελίαις παρα- 
στησάμενος ἅπαντας κύριος ἐγένετο τῆς δυνάμεως 

4 πλείω X. περὶ om. X. 6 διαχωρήσαντες F. 8. τού- 
soo F. 9 xo? αὑτῶν F. [11 ἅπαντα om. F. 192. ἀναλα- 

É5/» F. 18 xalom.RX. 16 ἐξελύθη Y. Ὁ ἐπὶ τῇ $Uu- 

b 0 

5 μι 
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πάσης. Ὀφέλλας μὲν οὖν ἐλπίσας μεγάλα καὶ προ- 
χειρότερον αὑτὸν πιστεύσας τοιαύτης ἔτυχε τῆς τοῦ 
βίου καταστροφῆς. 

Ἐν δὲ τῇ Καρχηδόνι Βορμίλκας πάλαι διανενοη- 48 
5 μένος ἐπυϑέσϑαι τυραννίδι καιρὸν ἐπεζήτει ταῖς ἰδίαις 

ἐπιβολαῖς οἰκεῖον. πολλάκις δὲ διδόντος τοῦ καιροῦ 

τὰς ἀφορμὰς τοῦ πράττειν τὸ βεβουλευμένον ἀεί τις 

αἰτία μικρὰ παρεμπίπτουσα διεκώλυεν᾽ δεισιδαίμονες 

γὰρ οἱ μέλλοντες ἐγχειρεῖν ταῖς παρανόμοις καὶ με- 
10 γάλαις πράξεσι καὶ τὸ μέλλειν ἀεὶ τοῦ πράττειν καὶ 

τὴν ὑπέρϑεσιν τῆς συντελείας προχρίνουσιν. ὃ καὶ 

τότε συνέβαινεν καὶ περὶ ἐκεῖνον" ἐξέπεμψε μὲν γὰρ 

τοὺς ἐπιφανεστάτους τῶν πολιτῶν εἷς τὴν ἐπὶ τοὺς 

481 Νομάδας στρατείαν, ἵνα μηδένα τῶν ἀξιολόγων ἔχῃ 
16 τὸν ἀντιστησόμενον, οὐκ ἐτόλμα δὲ ἀποκαλύψασϑαι 

πρὸς τὴν τυραννίδα, μετακαλούμενος ὑπὸ τῆς δὐλα- 

βείας. xo9' ὃν δὲ καιρὸν ᾿4γαϑοκλῆς ἐπέϑετο τοῖς 3 

περὶ τὸν Ὀφέλλαν, δρμῆσαι καὶ τοῦτον συνέβη πρὸς 

τὴν δυναστείαν, ἀγνοούντων ἀμφοτέρων τὰ παρὰ τοῖς 

30 πολεμίοις πραττόμενα. οὔτε γὰρ ᾿4γαϑοκλῆς ἔγνω τὴν 4 
ἐπίθεσιν τῆς τυραννίδος καὶ τὴν ἐν τῇ πόλει ταραχήν, 
ἐπεὶ ῥᾳδίως ἂν ἐκράτησε τῆς Καρχηδόνος" εἴλετο γὰρ 
ἂν Βορμίλκας ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ γενόμενος συνεργεῖν ᾿4γα- 

r2 

1 ἁπάσης X. 9 αὐτὸν X ἑαυτὸν F; '&aut deest vocabulum 
aut αὐτῷ scribendum Wess. 2. ὃ τοῦ βίου τῆς καταστροφῆς X. 
4 τῇ om. F. . 5 ἐπιϑέσϑαι --- ἰδίαις om. F, suppl. 2. m. 6 τοῦ 
καιροῦ om. RX. 7.10 αἰεὶ F. — 19 συνέβαινεν εἶναι καὶ R. 
12. 18 ovvéfawsv: ἀλλ᾽ ἐπεὶ καιρὸν ἐξευρεῖν ἐνόμισε, τοὺς μὲν 
περὶ ἐκεῖνον ἐπιφανεστάτους τῶν πολιτῶν ἐξέπεμψεν εἰς F. 
15. 16 οὐκ ἐτόλμα --- τυραννίδα] ἀλλ᾽ ὅμως ἀποκαλύψασϑαι πρὸς 
τὴν τυραννίδα οὐκ ἐτόλμα F. 18 συνέβη καὶ τοῦτον ὁρμῆσαι E . 
20 sive F. ἔγνω] ἐγένετο νοήσας F. QA τῖς iv τῷ xe τὸς 
ραννίδος RX. 22 ἐπεὶ om. Ἐς qui pow Kop nSSvos δ ΔΝ 
ἐπεὶ síAero ἂν B. 28 ἐπ᾽ αὐτοφόρῳ Y. 
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O€9oxAsi μᾶλλον ἢ τοῖς πολίταις δοῦναι τὴν ἐκ τοῦ 

σώματος τιμωρίαν οὔτε πάλιν οἱ Καρχηδόνιοι τὴν 

ἐπίϑεσιν τὴν ᾿ἀγαϑοκλέους ἐπύϑοντο᾽ ῥαδίως γὰρ ἂν 
αὐτὸν ἐχειρώσαντο προσλαβόμενοι τὴν μετ᾽ Ὀφέλλα 
δύναμιν. ἀλλ᾽, οἶμαι, παρ᾽ ἀμφοτέροις οὐκ ἀλογίστως 
συνέβη γενέσϑαν ταύτην τὴν ἄγνοιαν, καίπερ μεγάλων 

μὲν οὐσῶν τῶν πράξεων, ἐγγὺς δ᾽ ἀλλήλων ἐπικεχει- 

ρηκότων τοῖς τηλικούτοις τολμήμασιν" ὅ τε γὰρ ᾿᾽άγα- 

ϑοκλῆς ἄνδρα φίλον μέλλων ἀναιρεῖν πρὸς οὐδὲν 

ἐπέβαλλε τὴν διάνοιαν τῶν παρὰ τοῖς πολεμίοις συν- 

τελουμένων, ὅ vs Βορμίλκας τὴν τῆς πατρίδος ἐλευϑε- 

ρίαν ἀφαιρούμενος οὐδὲν ὅλως ἐπολυπραγμόνει τῶν 
παρὰ τοῖς ἀντιστρατοπεδεύουσιν, ὡς ἂν ἔχων προ- 
κείμενον ἐν τῇ ψυχῇ τὸ μὴ τοὺς πολεμίους ἐπὶ τοῦ 

παρόντος, ἀλλὰ τοὺς πολίτας καταπολεμῆσαι. ταύτῃ 

δ᾽ ἄν τις καὶ τὴν ἱστορίαν καταμέμψαιτο, ϑεωρῶν ἐπὶ 

μὲν τοῦ βίου πολλὰς καὶ διαφόρους πράξεις συντελου- 

μένας κατὰ τὸν αὐτὸν καιρόν, τοῖς δ᾽ ἀναγράφουσιν 
ἀναγκαῖον ὑπάρχον τὸ μεδολαβεῖν τὴν διήγησιν καὶ 

τοῖς ἅμα συντελουμένοις μερίξειν τοὺς χρόνους παρὰ 
φύσιν, ὥστε τὴν μὲν ἀλήϑειαν τῶν πεπραγμένων τὸ 

πάϑος ἔχειν, τὴν δ᾽ ἀναγραφὴν ἐστερημένην τῆς ὁμοίας 
ἐξουσίας μιμεῖσϑαι μὲν τὰ γεγενημένα, πολὺ δὲ λείπε- 
σϑαι τῆς ἀληϑοῦς διαϑέσεως. 

Ὁ δ᾽ οὖν Βορμίλκας ἐξετασμὸν τῶν στρατιωτῶν 
ποιησάμενος ἐν τῇ καλουμένῃ Νέᾳ πόλει, μικρὸν ἔξω 

9 εἶτε F. 8. γὰρ om. F. 10 ἐπέβαλε F. 11 τῆς om. F. 
15 ἀλλὰ τοὺς] τοὺς δὲ F. 15. 16 ταύτῃ — θεωρῶν] τούτων δ᾽ 
οὕτως ἐχόντων τὴν ἱστορίαν δικαίως ἄν τις οὐ μέμφοιτο ϑεω- 
ρῶν F, corr. 2. m. in marg. 19 τὸν χρόνον F, corr. 2. m. 
26 ἐν τῇ καλουμένῃ Νέᾳ πόλει, Mn. οἵ. Meer Y. "ss, 8944 
JI p. 191.  K&o9«v F. 

m 
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τῆς ἀρχαίας Καρχηδόνος οὔσῃ, τοὺς μὲν ἄλλους δὲ- 

ἀφῆκε, τοὺς δὲ συνειδότας περὶ τῆς ἐπιθέσεως. ὄντας 

πολίτας μὲν πενταχοσίους, μισϑοφόρους δὲ περὶ 

χιλίους ἢ, ἀνέδειξεν ἑαυτὸν τύραννον. sig πέντε δὲ 

μέρη τοὺς στρατιώτας διελόμενος ἐπήει πάντας τοὺς 

ἐν ταῖς ὁδοῖς ἀπαντῶντας ἀποσφάττων. γενομένης δὲ 
κατὰ τὴν πόλιν ταραχῆς ἐξαισίου τὸ μὲν πρῶτον oi 
Καρχηδόνιοι τοὺς πολεμίους ὑπέλαβον παρεισπεπτω- 

ἀϑϑκέναι προδιδομένης τῆς πόλεως" ὡς δ᾽ ἐπεγνώσϑη 
10 τἀληθές, συνέτρεχον οἱ νέοι καὶ sig τάξεις καταστάντες 

16 

20 

ὥρμησαν ἐπὶ τὸν τύραννον. ὁ δὲ BoouíAxeg τοὺς ἐν 

ταῖς ὁδοῖς ἀναιρῶν ὥρμησεν sig τὴν ἀγορὰν καὶ πολ- 

λοὺς τῶν πολιτῶν ἀνόπλους καταλαβὼν ἀπέκτεινε. 
τῶν δὲ Καρχηδονίων καταλαβομένων τὰς περὶ τὴν 

ἀγορὰν οἰκίας ὑψηλὰς οὔσας καὶ τοῖς βέλεσι πυκνοῖς 

χρωμένων ol μετέχοντες τῆς ἐπιϑέσεως κατετραυματί- 
ξοντο, τοῦ τόπου παντὸς ἐμβελοῦς ὄντος. διόπερ κα- 

κοπαϑοῦντες συνέφραξαν ἑδαυτοὺς καὶ διὰ τῶν στενω- 

πῶν συνεξέπεσαν εἷς τὴν Νέαν πόλιν, βαλλόμενοι 
συνεχῶς ἀπὸ τῶν οἰκιῶν καϑ᾽ ἃς τυγχάνοιδν cis 

γινόμενοι. καταλαβομένων δ᾽ αὐτῶν ὑπερδέξιόν τινὰ 

τόπον οἱ Καρχηδόνιοι τῶν πολιτῶν πάντων συνδρα- 

μόντων ἐν τοῖς ὅπλοις ἀντεστρατοπέδευσαν τοῖς ἀφ- 

1 οὔσης libri; corr. Wess. 83. ὑποθέσεως F. ὄντας μὲν 
πολίτας F. 8 περὶ χιλίους] τετρακισχιλίους ΒΕ. 4 "{παρα- 
καλεσάμενος) vel «παρακελευσάμενορ» vel (ἀναλαβὼν) vel 
ζσυναγαγὼῶνὸ add. Rhod., {παρακατασχὼν» Reiske; cf. XVII 
66,4. αὑτὸν F.  (gavsoüg» ἑαυτὸν ἀναδείξας τύραννον XIII 
96, 92. D τοὺς στρατιώτας. om. F. ἐποίει X. 6 φυγῆς δὲ 
γενομένης κατὰ τὴν πόλιν καὶ ταραχῆς F. 8. ὑπελάμβανον F. 
11. 12 ἐπὶ τὸν τύραννον — ὥρμησεν om. ΙΧ. 18 καταλαβόντες 
ἀπέκτειναν RX; ἀπέκτεινε F, in quo 2. m. suprascr. ον. VS ὡς 

4 

κήσεις F, c. 2. m. 17 ἐν βέλους Ἐς corr. S. xa, ὯΔ τὸ ΜῈΝ 
(corr. 2. m.). 



6 

ed 

e 

238 Diodor. XX 44. 45. 

δότηχόσι. τέλος δὲ πρέσβεις πέμψαντες τῶν πρεσβυ- 

τάτων τοὺς εὐθέτους καὶ τῶν ἐγκλημάτων δόντες 

ἄφεσιν διελύϑησαν" καὶ τοῖς μὲν ἄλλοις οὐδὲν ἐμνησι- 

κάκησαν διὰ τοὺς περιεστῶτας τὴν πόλιν κινδύνους, 

αὐτὸν δὲ τὸν Βορμίλκαν αἱκισάμενοι δεινῶς τοῦ ξῆν 
ἐστέρησαν, οὐδὲν φροντίσαντες τῶν δεδομένων Ogxov. 

Καρχηδόνιοι μὲν οὖν κινδυνεύσαντες τοῖς ὅλοις 

σφαλῆναι τοῦτον τὸν τρόπον ἐκομίσαντο τὴν πατρῴαν 

πολιτείαν. ᾿4γαϑοκλῆς δὲ πλοῖα φορτ᾽γὰ γεμίσας τῶν 

λαφύρων καὶ τοὺς ἀχρήστους εἷς πόλεμον τῶν ἐκ 

Κυρήνης παραγενομένων ἐμβιβάσας ἀπέστειλεν sig Συ- 

ραχούσσας. χειμώνων δ᾽ ἐπιγενομένων ὃ μὲν διεφϑάρη 

τῶν πλοίων, ἃ δ᾽ ἐξέπεσε πρὸς τὰς κατ᾽ Ἰταλίαν Πυϑη- 

κούσσας νήσους, ὀλίγα δ᾽ εἷς τὰς Συρακούσσας διεσώϑη. 

Κατὰ δὲ τὴν ᾿Ιταλίαν οἱ τῶν Ῥωμαίων ὕπατοι, 
Μαρδοῖς πολεμουμένοις ὑπὸ Σαμνιτῶν βοηϑήσαντες, 

τῇ τὲ μάχῃ προετέρησαν καὶ συχνοὺς τῶν πολεμίων 

ἀνεῖλον. εἶτα διὰ τῆς Ὀμβρίχων χώρας διεχϑόντες 
ἐνέβαλον εἷς τὴν Τυρρηνίαν πολεμίαν οὖσαν καὶ τὸ 
καλούμενον Κάιριον φρούριον ἐξεπολιόρκησαν. δια- 
πρεσβευομένων δὲ τῶν ἐγχωρίων ὑπὲρ ἀνοχῶν πρὸς 
μὲν Ταρκυνιήτας εἷς ἔτη τεσσαράκοντα, πρὸς δὲ τοὺς 

4 τῇ πόλει F. δεινῶς αἰκισάμενοι Ἐ. 8 .τὴν πατρῴαν 
z.] cf. 46, 3. 18 Πιϑηκούσας F (cf. XX 58, 8); cf. Ptol. 

1, 69. 16. 16 oi τῶν '"Pouclov ὕπατοι ante βοηϑήσαντες 
ponit F, qui Σαυνιτῶν. cf. Triemel J f Ph. 189 p. 345. 17 ἐπρο- 
τέρησαν Wess. 18 Ὀμβρίκων RX (cf. Steph. Byz. s. ν. Ὄμβροικοι; 
Mueller ad Ptol. III 1, 46) ᾿Ιυβρικῶν F. 20 Καίριον RX 
Κάπριον F; ign. (cf. Binneboessel p. 84; Pirro III p. 54) nisi 
quod Volsiniensium castellum fuisse videtur (cf. Liv. IX 41); 
aliter Klimke p. 15. — 22 Ταρκυνιήτας F (cf. Dion. Hal. IV 27; 
V 3; XIV 54); Ταρκυηνίτας R Ταρηνίτας X; 'Ταρκυϊνίτας᾽ Dind.; 

(ct: XVI 45, 8; Bormann CJL X1 p. 6194 Mueller ad Ptol. III 
1, 43; Nissen li. Ldk. II p. 880). τετταράνοντοα Y. 
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ἄλλους Τυρρηνοὺς ἅπαντας sig ἐνιαυτὸν ἀνοχὰς ἐποιή- 

6cvto. 

Τοῦ δ᾽ ἐνιαυσίου χρόνου διεληλυϑότος ᾿4ϑήνησι 4ῦ 
μὲν ἦρχεν ᾿Αἀναξικράτης, ἐν Ῥώμῃ δὲ ὕπατοι κατέστη- 

5 σαν "Ἄππιος Κλαύδιος καὶ “Δεύκιος Οὐολόμνιος. ἐπὶ 

δὲ τούτων Ζημήτριος μὲν ὁ ᾿Αντιγόνου παραλαβὼν 
παρὰ τοῦ πατρὸς δύναμιν ἁδρὰν πεξικήν τε καὶ ναυ- 
τικήν, ἔτι δὲ βελῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν sig πολιορκίαν 
χρησίμων τὴν ἁρμόξουσαν παρασκευὴν ἐξέπλευσεν ἐκ 

10 τῆς ᾿Εφέσου" παράγγελμα δ᾽ εἶχεν ἐλευϑεροῦν πάσας 
μὲν τὰς κατὰ τὴν Ελλάδα πόλεις, πρώτην δὲ τὴν 

᾿4ϑηναίων, φρουρουμένην ὑπὸ Κασάνδρου. καταπλεύ- 9 
ἀβϑόαντος δ᾽ αὐτοῦ μετὰ τῆς δυνάμεως sig τὸν Πειραιᾶ 

καὶ πανταχόϑεν προσβαλόντος ἐξ ἐφόδου καὶ κήρυγμα 
16 ποιησαμένου Ζιονύσιος ὃ καϑεσταμένος ἐπὶ τῆς Mov- 

νυχίας φρούραρχος καὶ Ζημήτριος ὃ Φαληρεὺς ἐπιμελη- 

τὴς τῆς πόλεως γεγενημένος ὑπὸ Κασάνδρου, πολλοὺς 

ἔχοντες στρατιώτας, ἀπὸ τῶν τειχῶν ἠμύνοντο. τῶν 3 
δ᾽ ᾿Αντιγόνου στρατιωτῶν τινες βιασάμενον καὶ κατὰ 

10 τὴν ἀκτὴν ὑπερβάντες ἐντὸς τοῦ τείχους παρεδέξαντο 

πλείους τῶν συναγωνιξομένων. τὸν μὲν οὖν Πειραιᾶ 
τοῦτον τὸν τρόπον ἁλῶναι συνέβη, τῶν δ᾽ ἔνδον Zfi- 
νύσιος μὲν ὃ φρούραρχος εἷς τὴν Μουνυχίαν συνέφυγε, 

Δημήτριος δ᾽ ὁ Φαληρεὺς ἀπεχώρησεν εἷς ἄστυ. τῇ 4 
36 δ᾽ ὑστεραίᾳ πεμφϑεὶς uso" ἑτέρων πρεσβευτὴς ὑπὸ τοῦ 

δήμου πρὸς Ζημήτριον καὶ περὶ τῆς αὐτονομίας δια- 

1 τὰς ἀνοχὰς F. 4 κατεστάϑησαν Wess. ὅ Οὐλόμνιος V 
Οὐολούμνιος F. 6 λαβὼν F. 4 πεζήν F. 18 Πειραιὰ RX 
Πειραιέα F. 14 ἐξ ἐφόδου προσβαλόντος F. καὶ κήρυγμα 
(χπρύγματα F) ποιησαμένου] scil. {ὅτι Ζημήτριος τὰς ᾿ϑήνας 
λουϑεροῖν Polyaen. IV 7, 6; cf. Plut. Dem. & ον. NS Ἐπ, 
om. RX; at cf. e. g. Polyaen. 11 4,9. 93 Yiewed V Y oghu. X . 

26 zegl] ὑπὲρ F. 
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λεχϑεὶς καὶ τῆς ἰδίας ἀσφαλείας ἔτυχε παραπομπῆς 
καὶ τὰ κατὰ τὰς ᾿ϑήνας ἀπογινώσκων ἔφυγεν εἷς τὰς 
Θήβας. ὕστερον δὲ πρὸς Πτολεμαῖον sig «“ἴγυπτον. 

οὗτος μὲν οὖν ἔτη δέκα τῆς πόλεως ἐπιστατήσας ἐξ- 

ἔπεσεν ἐκ τῆς πατρίδος τὸν εἰρημένον τρόπον. ὁ δὲ 

δῆμος τῶν ᾿4ϑηναίων κομισάμενος τὴν ἐλευϑερίαν ἐψη- 
φίδσατο τιμὰς τοῖς αἰτίοις τῆς αὐτονομίας. Ζ͵΄ημήτριος 

δ᾽ ἐπιστήσας τοὺς πετροβόλους καὶ τὰς ἄλλας μηχανὰς 

καὶ τὰ βέλη προσέβαλλε τῇ Μουνυχίᾳ καὶ κατὰ γῆν 
καὶ κατὰ ϑάλατταν. ἀμυνομένων δὲ τῶν ἔνδον ἀπὸ 

τῶν τειχῶν εὐρώστως συνέβαινε τοὺς μὲν περὶ Ζ1ιο- 

νύσιον προέχειν ταῖς δυσχωρίαις καὶ ταῖς τῶν τόπων 

ὑπεροχαῖς, οὔσης τῆς Μουνυχίας ὀχυρᾶς οὐ μόνον ἐκ 
φύσεως, ἀλλὰ καὶ ταῖς τῶν τειχῶν κατασκευαῖς, τοὺς 

δὲ περὶ τὸν Ζημήτριον τῷ vs πλήϑει τῶν στρατιωτῶν 

πολλαπλασίους εἷναι καὶ ταῖς παραδχευαῖς πολλὰ πλεο- 

νεκτεῖν. τέλος δ᾽ ἐπὶ δύο ἡμέρας συνεχῶς τῆς πολιορ- 

κίας γινομένης οἱ μὲν φρουροὶ τοῖς καταπέλταις καὶ 

πετροβόλοις συντιτρωσκόμενοι καὶ διαδόχους οὐκ ἔχον- 

τες ἠλαττοῦντο, οἱ δὲ περὶ τὸν Ζημήτριον ἐκ διαδοχῆς 
κινδυνεύοντες καὶ νεαλεῖς ἀεὶ γινόμενοι, διὰ τῶν πε- 

τροβόλων ἐρημωϑέντος τοῦ τείχους, ἐνέπεσον εἰς τὴν 
Μουνυχίαν καὶ τοὺς μὲν φρουροὺς ἠνάγκασαν ϑέσϑαι 

τὰ ὅπλα, τὸν δὲ φρούραρχον Ζιονύσιον ἐξώγρησαν. 
46 rovrov δὲ ὀλίγαις ἡμέραις κατευτυχηϑέντων ὃ μὲν 

1 χαὶ περὶ τῆς ἰδίας ἀ. F. παραπομπῆς] παραφυλακῆς Ε΄. 
9 καὶ τὰς ᾿Αϑήνας ἀπογινώσκων X. 4 i12) cf. Diog. Laert. 
V 16. 80; Strabo IX 1,20; de Sanctis st. di storia ant. II p. 18qq. 
9 προσέβαλε F. 19 προσέχειν EF. τὰς --- ὑπεροχὰς F, corr. 
2.m. 18 ἰσγυρᾶς F. 18 γινομένης libri omnes. 21 αἰεὶ F. 
Z8 ἔσο- vel καταϑέσϑαι Madv. Y p. 6189. — 25 δ᾽ ἐν F; at cf. 
Kallenb. I p. 8. 

0 
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Ζημήτριος κατασχάψας τὴν Μουνυχίαν δλόκληρον τῷ 
δήμῳ τὴν ἐλευϑερίαν ἀποκατέστησεν καὶ φιλίαν καὶ 
συμμαχίαν πρὸς αὐτοὺς συνέϑετο, οἱ δὲ ᾿Αθηναῖοι 3 
γράψαντος ψήφισμα Σ)ερατοκλέους ἐψηφίσαντο χρυσᾶς 

5 μὲν εἰκόνας ἐφ᾽ ἅρματος στῆσαι τοῦ τὸ ᾿Αντιγόνου καὶ 

Ζημητρίου πλησίον “Δρμοδίου καὶ ᾿Αριστογείτονος, 
στεφανῶσαι δὲ ἀμφοτέρους ἀπὸ ταλάντων διακοσίων 
καὶ βωμὸν ἱδρυσαμένους προσαγορεῦσαι Σωτήρων, 

Δδοπρὸς δὲ τὰς δέκα φυλὰς προσϑεῖναι δύο, Ζ]ημητριάδα 
10 καὺ ᾿Αντιγονίδα, καὶ συντελεῖν αὐτοῖς κατ᾽ ἐνιαυτὸν 

ἀγῶνας καὶ πομπὴν καὶ ϑυσίαν, ἐνυφαινόντων αὐτοὺς 
εἷς τὸν τῆς ᾿Αἀϑηνᾶς πέπλον [κατ᾽ ἐνιαυτόν]. ὃ μὲν 8 

οὖν δῆμος ἐν τῷ Δαμιακῷ πολέμῳ καταλυϑεὶς ὑπ᾽ 
᾿Αντιπάτρον μετ᾽ ἔτη πεντεκαίδεκα παραδόξως ἐκομί- 

ὅατο τὴν πάτριον πολιτείαν᾽ ὃ δὲ Ζημήτριος, φρου- 
ρουμένης τῆς Μεγαρέων πόλεως. ἐκπολιορκήσας αὐτὴν 

ἀπέδωκεν τὴν αὐτονομίαν τῷ δήμῳ καὶ τιμῶν ἀξιολό- 

yov ἔτυχεν ὑπὸ τῶν εὖ παϑόντων. ᾿Αντίγονος δέ, 
παραγενομένων πρὸς αὐτὸν ᾿4ϑήνηϑεν πρεσβευτῶν 

80 χαὶ τό τε περὶ τῶν τιμῶν ἀναδόντων ψήφισμα καὶ 

πδρὶ σίτου καὶ ξύλων εἷς ναυπηγίαν διαλεχϑέντων, 
ἔδωκεν αὐτοῖς πυροῦ μὲν μεδίμνων πεντεχαίδεκα μυ- 

ριάδας, ὕλην δὲ τὴν ἱκανὴν ναυσὶν ἑκατόν" ἐξ Ἴμβρου 
δὲ τὴν φρουρὰν ἐξαγαγὼν ἀπέδωκεν αὐτοῖς τὴν πόλιν. 

πρὸς δὲ τὸν υἱὸν Ζημήτριον ἔγραψε κελεύων τῶν μὲν ὅ 
συμμαχίδων πόλεων συνέδρους συστήσασϑαι τοὺς βου- 

λευσομένους κοινῇ περὶ τῶν τῇ ᾿Ελλάδι συμφερόντων, 

1 οι 

i 

cQ 

11 ἐνυφαινόντων libri (cf. Kühner-Gerth II 2 p. 110); at 
praestat fort. cum Dind. scribere ἐφυφαίψνειν vs. — 19 [xov 
ἐνιαυτὸν] ex v. 10 perperam repet. del. Wess. . $& waxw. v. 
ef. X 18. 20 ἀναδιδόντων X. 9$ c&, VN, ex. MSS. 
25 ἔγραφε F. 26 στήσασϑαι WX. 

Diodorus. V. *S 
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αὐτὸν δὲ μετὰ τῆς δυνάμεως sig Κύπρον πλεῦσαι καὶ 

διαπολεμῆδαι τὴν ταχίστην πρὸς τοὺς “Πτολεμαίου 
στρατηγούς. 

Οὗτος μὲν οὖν συντόμως πάντα πράξας κατὰ τὰς 

ἐντολὰς τοῦ πατρὸς καὶ κομισϑεὶς ἐπὶ Καρίας παρ- 
εκάλει τοὺς Ῥοδίους πρὸς τὸν κατὰ Πτολεμαίου πόλε- 

μον. οὐ προσεχόντων δ᾽ αὐτῶν, ἀλλὰ κοινὴν εἰρήνην 

αἱρουμένων ἄγειν πρὸς ἅπαντας ταύτην ἀρχὴν συνέβη 

γενέσϑαι τῷ δήμῳ τῆς πρὸς ᾿Αντίγονον ἀλλοτριότητος. 
41 ὃ δὲ Ζημήτριος παραπλεύσας εἰς Κιλικίαν κἀκεῖϑεν 

to 

eo 

ναῦς καὶ στρατιώτας προσλαβόμενος διέπλευσεν sig 

τὴν Κύπρον ἔχων πεξοὺς μὲν μυρίους πεντακισχιλίους, 

ἱππεῖς δὲ τετρακοσίους, ναῦς δὲ ταχυναυτούσας μὲν 
τριήρεις πλείους τῶν ἑκατὸν δέκα, τῶν δὲ βαρυτέρων 
στρατιωτίδων πεντήκοντα καὶ τρεῖς καὶ πόρια τῶν 

παντοδαπῶν ἱκανὰ τῷ πλήϑει τῶν ἱππέων vs καὶ 
πεξῶν. καὶ τὸ μὲν πρῶτον κατεστρατοπέδευσεν ἐν τῇ 
παραλίᾳ τῆς Καρπασίας καὶ νεωλκήδσας τὰ σκάφη 

χάρακι καὶ τάφρῳ βαϑείᾳ τὴν παρεμβολὴν ὠχύρωδεν᾽ 

ἔπειτα τοῖς πλησιοχώροις προσβολὰς ποιησάμενος εἷλε 
κατὰ κράτος Οὐρανίαν καὶ Καρπασίαν, τῶν δὲ νεῶν 
τὴν ἱκανὴν φυλακὴν ἀπολιπὼν ἀνέξευξε μετὰ τῆς δυ- 

νάμεως ἐπὶ τὴν Σαλαμῖνα. ὃ ὃὲ τεταγμένος ὑπὸ Ilvo- 

9 'τὴν ταχίστην fort. post πλοῦσαι ponenda! Dind. 7: «ó- 
τῷ F. 8. αἱρουμένων om. F. 18 ἱππεῖς δὲ om. R; de peditum 
equitumque numero aliunde non constat. 14 τριήρεις del. 
iussit Hertl. III p. 37. πλείω X. 14. 1ὅ cf. Polyaen. IV 7, 7. 
16 στρατιωτίδων] στρατιωτῶν X. πόρια RX f. semper, πορεῖα F. 
20 τοῖς πλησίον χωρίοις Dind. 21 Οὐρανίαν] urbs ign.; at 
exstant Engelio teste (Kypros I p. 87) ruinae prope Carpasiam 
Quas ad Uraniam referre licet (cf. Droysen II2 p. 126 a. 2); 
-spovrías Wess. (cf. XIX. 69, 1j 62, ὃ. "9, 44 cf. Niese I 

p. 318 a. 4). 
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λεμαίου τῆς νήσου στρατηγὸς Μενέλαος συναγαγὼν 
τοὺς στρατιώτας ἐκ τῶν φρουρίων διέτριβεν ἐν Σα- 
λαμῖνι., ἀπεχόντων δὲ τεσσαράχοντα σταδίους τῶν πο- 
λεμίων ἐξῆλθεν ἔχων πεζοὺς μὲν μυρίους καὶ δισχυ- 

5 λίους, ἱππεῖς δὲ' περὶ ὀκτακοσίους. γενομένης δὲ μάχης 

441 ἐπ᾿ ὀλίγον χρόνον οἱ μὲν περὶ τὸν Μενέλαον ἐκ- 
βιασϑέντες ἐτράπησαν, ὁ δὲ Ζημήτριος συνδιώξας τοὺς 
πολεμίους sig τὴν πόλιν αἰχμαλώτους μὲν ἔλαβεν οὐ 
πολὺ ἐλάττους τρισχιλίων, ἀνεῖλε δὲ περὶ χιλίους. 
τοὺς δ᾽ ἁλόντας τὸ μὲν πρῶτον ἀπολύσας τῶν ἐγκλη- 4 

μάτων καταδιεῖλεν εἷς τὰς τῶν ἰδίων στρατιωτῶν 

τάξεις" ἀποδιδρασκόντων δ᾽ αὐτῶν πρὸς τοὺς περὶ τὸν 

Μενέλαον διὰ τὸ τὰς ἀποσκευὰς ἐν Αἰγύπτῳ κατα- 
λελοιπέναι παρὰ Πτολεμαίῳ, γνοὺς ἀμεταϑέτους ὄντας 

ἐνεβίβασεν sig τὰς ναῦς καὶ πρὸς ᾿Αντίγονον εἷς Συ- 

ρίαν ἀπέστειλεν. οὗτος δὲ τοῦτον τὸν χρόνον διέτριβε 
περὶ τὴν ἄνω Συρίαν, πόλιν κτίξων περὶ τὸν Ὀρόντην 
ποταμὸν τὴν ὠνομασμένην ᾿Αντιγονίαν ἀφ᾽ ξαυτοῦ. 
κατεσκεύαξε δὲ πολυτελῶς, τὴν περίμετρον ὑποστησά- 
uévog σταδίων ἕβδομήκοντα᾽ εὐφυὴς γὰρ ἦν ὁ τόπος 
ἐφεδρεῦσαι τῇ τε Βαβυλῶνι καὶ ταῖς ἄνω σατραπείαις 
καὶ πάλιν τῇ κάτω Συρίᾳ καὶ ταῖς ἀπ᾽’ Αἰγύπτου 
Ἐσατραπείαις. οὐ μὴν πολύν ys χρόνον συνέβη μεῖναι 

1 eo 

1 σι 

δι 

Θ 

e 

1. 2 συναγαγὼν ἐκ τῶν φρουρίων τοὺς στρατιώτας E. 
8 προεχόντων * τετταρ. F. — 9 περὶ χιλίων X. — 11 στρα- 
τιωτῶν om. F. 18 ἀπολελοιπέναι F. 14 παρὰ Πτολεμαῖον F. 
18 τὴν ὠνομασμένην — ἀφ᾽ ἑαυτοῦ] ἣν ὠνόμασεν — ἀφ᾽ ἑαυτοῦ F. 
Ἀντιγόνειαν Ὀϊπά. 20 σταδίους F. 21 Βαβυλωνίᾳ F. 
22. 28 χαὶ πάλιν —" σατραπείαις om. X. καὶ τῇ πάλιν κάτω Z2. 
(ἀσίᾳ Reiske) R. ταῖς ἀπ᾽’ Αἰγύπτου "σατραπείαις libri; ταῖς 
z80l Aly. σατραπείαις Reiske; ταῖς ἀπ᾿ «Αἰγύπτου στρατείαις 
Madv. I p. 5614; in litterarum vestigiis haerere non oportet. 
scil. c. male ex v. 21 repetitum; e. g. ἐφεδοιῦενν τοῖς πκὸὼν τὰ 
᾿Ελλάϑα zxodyuect legimus XX. 104, ἃ. 49 ora. V. 

MS 
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τὴν πόλιν, Σελεύκου καϑελόντος αὐτὴν καὶ μετ- 
ἀγαγόντος ἐπὶ τὴν κτισθεῖσαν μὲν ὑπ᾽ αὐτοῦ, "ác 
ἐχείνου δὲ κληϑεῖσαν Σελεύκειαν. ἀλλὰ περὶ μὲν τού- 
τῶν ἀκριβῶς ἕκαστα δηλώσομεν ἐπὶ τοὺς olxsíovg χρό- 

νους παραγδνηϑέντες᾽ τῶν δὲ κατὰ σὴν Κύπρον οἱ 
περὶ τὸν Μενέλαον ἡττημένοι τῇ μάχῃ τὰ μὲν βέλη 

καὶ τὰς μηχανὰς παρεκόμισαν ἐπὶ τὰ τείχη καὶ τοῖς 
στρατιώταις διαλαβόντες τὰς ἐπάλξεις παρεσκευάξοντο 

πρὸς τὸν κίνδυνον, ὁρῶντες καὶ τὸν Ζ]΄ημήτριον πρὸς 
πολιορχίαν ἑτοιμαξόμενον, πρὸς δὲ Πτολεμαῖον ἀπ- 

ἔστειλαν εἷς «Αἴγυπτον τοὺς δηλώδοντας περὶ τῶν 

ἐλαττωμάτων καὶ ἀξιώσοντας βοηϑεῖν, ὡς κινδυνευόν- 

τῶν αὐτῷ τῶν ἐν τῇ νήσῳ πραγμάτων. 

48 δήἝηημήτριος δὲ τήν vs τῶν Σαλαμινίων δρῶν πόλιν 

to 

19 xal τεχνέτας post ἐκ τῆς ᾿Ασίας pon Y. — 9& τοῖς extqus V. 

οὐκ εὐκαταφρόνητον οὖσαν καὶ στρατιωτῶν πλῆϑος 
ὑπάρχον ἐν αὐτῇ τῶν ἀμυνομένων ἔκρινε μηχανάς τὸ 

τοῖς μεγέθεσιν ὑπεραιρούσας κατασχευάξειν καὶ κατα- 

πέλτας ὀξυβελεῖς καὶ λιϑοβόλους παντοίους καὶ τὴν 

ἄλλην κατασκευὴν καταπληχτικήν. μετεπέμψατο δὲ καὶ 

τεχνίτας ἐκ τῆς ᾿Ασίας καὶ σίδηρον, ἔτι δ᾽ ὕλης πλῆ- 
ϑος καὶ τῆς ἄλλης χορηγίας τὴν ἐπιτήδειον καταδσχευήν. 

ταχὺ δὲ πάντων εὐτρεπῶν αὐτῷ γενομένων συνέπηξε 
μηχανὴν τὴν ὀνομαξομένην ἑλέπολιν, τὸ πλάτος ἔχου- 
σαν ἑκάστην πλευρὰν τεσσαράκοντα καὶ πέντε πήχεις, 

9 0 τὸ δ᾽ ὕψος πηχῶν ἐννενήκοντα, διδιλημμένην στέγαις 

30 

ἐννέα, ὑπότροχον δὲ πᾶσαν τροχοῖς στερεοῖς τέσσαρσιν 442 

1 ταύτην FE. 9. 8 "ἀπ᾽ ἐκείνου δὲ κληϑεῖσαν Σελεύκδβιαν 
libri, quod ferri nequit; sententiam talem esse debere ἀπὸ δὲ 
τοῦ πατρὸς ἐκείνου κληϑεῖσαν ᾿Δντιόχειαν recie viderunt Wess. 
et Dind. (cf. Benzinger ap. P.-W. s. v. Antiochia). 14 cs 

om. F. 16 τῶν om. RX. ἀμυνουμένων Madv. I P 612. 
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ὀχταπήχεσι τὸ ὕψος. κατεσχεύασε δὲ καὶ κριοὺς ὑπερ- 

μεγέϑεις καὶ χελώνας δύο κριοφόρους. τῆς δ᾽ ἕλε- 
πόλεως slg μὲν τὰς κάτω στέγας εἰσήνεγκε πετροβό- 

λους παντοίους, ὧν ἦσαν οἱ μέγιστοι τριτάλαντοι, εἰς 
δὲ τὰς μέσας καταπέλτας ὀξυβελεῖς μεγίστους. εἰς δὲ 

τὰς ἀνωτάτας ὀξυβελεῖς vs τοὺς ἐλαχίστους καὶ πετρο- 

βόλων πλῆϑος, ἄνδρας τε τοὺς χρηδομένους τούτοις 

κατὰ τρόπον πλείους τῶν διαχοσίων. προσαγαγὼν δὲ 
τὰς μηχανὰς τῇ πόλει καὶ πυκχνοῖς χρώμενος τοῖς βέ- 
As, τῇ μὲν τὰς ἐπάλξεις ἀπέσυρε τοῖς πετροβόλοις, 

τῇ δὲ τὰ τείχη διέσειδε τοῖς κριοῖς. ἀμυνομένων δὲ 
καὶ τῶν ἔνδον εὐρώστως καὶ τοῖς μηχανήμασιν ἑτέρας 
μηχανὰς ἀντιταττόντων ἐφ᾽ ἡμέρας μέν τινας ἀμφίδοξος 
ἦν ὃ κίνδυνος, ἀμφοτέρων καχοπαϑούντων καὶ κατα- 
τραυματιξομένων᾽ τὸ δὲ τελευταῖον τοῦ τείχους πίπτον- 
τος καὶ τῆς πόλεως κινδυνευούσης ἁλῶναι κατὰ κράτος 

νυχτὸς ἐπιγενομένης ἔληξε τὰ τῆς τειχομαχίας. οἱ δὲ 
περὶ τὸν Μενέλαον ἀκριβῶς εἰδότες ἁλωδομένην τὴν 

πόλιν, εἶ μή τι καινοτομεῖν ἐπιχειρήσειαν, ἤϑροισαν 

ὕλης ξηρᾶς πλῆϑος, ταύτην δὲ περὶ τὸ μεσονύχτιον 

ἐμβαλόντες ταῖς τῶν πολεμίων μηχαναῖς καὶ ἅμα πάν- 

τας τοὺς πυρδοφόρους ἀπὸ τῶν τειχῶν ἀφέντες ἀνῆψαν 

τὰ μέγιστα τῶν ἔργων. ἄφνω δὲ τῆς φλογὸς slc ὕψος 
ἀρϑείδσης οἱ περὶ τὸν ΖΙημήτριον ἐπεχείρησαν μὲν βοη- 

θεῖν, τοῦ δὲ πυρὸς καταταχήδσαντος συνέβη τὰς μηχα- 

νὰς κατακαυϑῆναι καὶ πολλοὺς τῶν ἐν αὐταῖς ὄντων 

8 in marg. cod. F adscr. 8. m. πετροβόλοι τριτάλαντοι. 
6 nonne (ἐλαττόνων) πετροβόλων πλῆϑος" cf. XX 80, 2. 
9 χρώμενοι F. 21. 29 πάντας τοὺς πυρσοφόρους susp.; παν- 

ϑ 

ὄ 

ed 

τοίους πυρσοφόρους (vel πυρφόρους) Madx. l Ὁ. ὅλας, euo vos. 
πάντες olórobg πυρσοφ. (vel πυρφὴ cura. Argo (V Δ Sy, esee 
Wess. laudat. 26 τῶν στρατιωτῶν ἐν αὐταῖς ὄντων v. 
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8 διαφϑαρῆναι. ὁ δὲ Ζημήτριος ἀποσφαλεὶς τῆς ἐλπίδος 

οὐδ᾽ ὡς ἔληγεν, ἀλλὰ προσεκαρτέρει τῇ πολιορκίᾳ καὶ 
κατὰ γῆν καὶ κατὰ ϑάλατταν, νομίξων τῷ χρόνῳ κατα- 

πολεμήσειν τοὺς πολεμίους. 

490 . IlvoAsucoiog δὲ πυϑόμενος τὴν τῶν ἰδίων ἧτταν 

r2 

ἐξέπλευσεν ἐκ τῆς «Αἰγύπτου δύναμιν ἔχων ἀξιόλογον 
πεξιχήν vs καὶ ναυτικήν. κατενεχθεὶς δὲ τῆς Κύπρου 

πρὸς τὴν Πάφον ἔκ τε τῶν πόλεων παρεδέξατο τὰ 
σχάφη καὶ παρέπλευσεν sig Κίτιον, τῆς Σαλαμῖνος 

ἀπέχον σταδίους διακοσίους. εἶχε δὲ τὰς πάσας ναῦς 
μακρὰς δκατὸν καὶ τεσσαράκοντα᾽ τούτων δ᾽ ἦν ἡ με- 
γίστη πεντήρης, ἡ δ᾽ ἐλαχίστη τετρήρης᾽ στρατιωτικὰ 
δὲ πόρια ταύταις ἐπηκολούϑει πλείω τῶν διακοσίων, 
ἄγοντα πεζοὺς οὐκ ἐλάττους τῶν μυρίων. οὗτος μὲν 
οὖν πρὸς τὸν Μενέλαον κατὰ γῆν ἔπεμψέ τινας. δια- 
κελευόμενος τὰς ναῦς, ἂν r δυνατόν, κατὰ τάχος ἐκ 

τῆς Σαλαμῖνος πρὸς αὐτὸν ἀποστεῖλαι, οὔσας ἑξήκοντα" 

5 

ἥλπιξε γάρ. εἶ προσλάβοι ταύτας, ῥᾳδίως κρατήσειν víj448 

ναυμαχίᾳ, διακοσίοις σκάφεσιν ἀγωνιξόμενος. ὁὃ δὲ 
Ζημήτριος νοήσας αὐτοῦ τὴν ἐπιβολὴν ἐπὶ μὲν τῆς 
πολιορκίας ἀπέλιπε μέρος τῆς δυνάμεως, τὰς δὲ ναῦς 

ἁπάσας πληρώσας καὶ τῶν στρατιωτῶν τοὺς κρατίστους 

ἐμβιβάσας βέλη καὶ πετροβόλους ἐνέϑετο καὶ τῶν τρι- 

σπιϑάμων ὀξυβελῶν τοὺς ἱκανοὺς ταῖς πρῴραις ἐπ- 

7 πεζῆν X πεζὴν Ε. 9 κατέπλευσεν F. 10 πάσας om. F, 
suppl. 2. m. 11 τετταρ. F; cf. Polyaen. IV 7, 7; 150 Plut. 
Dem. 16. 11.19 τούτων δ᾽ ἦν ἡ μεγίστη πεντήρης vix sanum; 
πεντεκαιδεχήρης Meibomius (Wess); τούτων δ᾽ ἦσαν αἱ μέγισται 
πεντήρεις Wess.; praestat fori. τούτων δ᾽ ἦν ἡ μεγίστη ἑπτήρης 
(cf. infra 50, 2). 18 πορια (s. 8) R πορία X πορεῖα F 
14 σεξζοὺς μὲν F. 17 ἀποστεῖλαι πρὸς αὐτὸν F. cf. Plut. 
Dem. 16; Polyaen. IV 1, 1. ΔΒ τὴν ναυμηλαν V. 9 ἐπι- 
»οΐσας F. 28 ἐπιβιβάσας X. 
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ἔστησε. κοσμήσας δὲ πολυτελῶς πρὸς ναυμαχίαν τὸν 5 

στόλον περιέπλευδε τὴν πόλιν καὶ κατὰ τὸ στόμα τοῦ 
λιμένος μικρὸν ἔξω βέλους ἀφεὶς τὰς ἀγκύρας διενυχτέ- 

ρδυδεν, ἅμα μὲν τὰς ἐκ τῆς πόλεως ναῦς κωλύων 
συμμῖξαι ταῖς ἄλλαις, ἅμα δὲ καραδοχῶν τὸν ἐπίπλουν 

τῶν πολεμίων καὶ πρὸς ναυμαχίαν ὧν ἕτοιμος. τοῦ 

δὲ Πτολεμαίου πλέοντος ἐπὶ τὴν Σαλαμῖνα καὶ τῶν 

ὑπηρετικῶν πλοίων συνεπομένων πόρρωθεν κατα- 
πληκτικὸν δρᾶσϑαι συνέβαινε τὸν στόλον διὰ τὸ πλῆ- 
ὃος. ὃ ὃὲ Ζημήτριος κατανοήσας τὸν ἐπίπλουν ᾿άντι- 50 

σϑένην μὲν τὸν ναύαρχον ἔχοντα ναῦς δέκα τῶν 
πεντηρικῶν ἀπέλιπε κωλύδοντα τὰς ἐκ τῆς πόλεως 

ναῦς ἐπεξιέναι πρὸς τὴν ναυμαχίαν, ἔχοντος τοῦ λι- 

μένος στενὸν τὸν ἔκπλουν, τοῖς δ᾽ ἱππεῦσι προσέταξε 

παράγειν παρὰ τὸν αἰγιαλόν, ἵν᾽ ἐάν τι γένηται πταῖς- 

ὅμα, διασώδαιεν τοὺς πρὸς τὴν γῆν διανηξομένους. 

αὐτὸς δ᾽ ἐκτάξας τὰς ναῦς ἀπήντα τοῖς πολεμίοις, ἔχων 

τὰς ἁπάδας ὀκτὼ πλείους τῶν ἑκατὸν σὺν ταῖς πληρω- 

ϑείσαις ἐκ τῶν χωρίων τῶν ληφϑέντων᾽ τούτων δ᾽ 
ἦσαν αἱ μέγισται μὲν ἑπτήρεις, αἱ πλεῖσται δὲ πεντήρεις. 
καὶ τὸ μὲν εὐώνυμον χέρας ἐπεῖχον ἑπτήρεις ἑπτὰ 

Φοινίχων, τετρήρεις δὲ τριάκοντα τῶν ᾿4ϑηναίων, Μη- 

δίου τοῦ ναυάρχου τὴν ἡγεμονίαν ἔχοντος" ἐπίπλους 
δὲ τούτοις ἔταξεν ἑξήρεις δέκα καὶ πεντήρεις ἄλλας 

τοσαύτας, διεγνωκὼς [ἴσως] ἰσχυρὸν καταδκευάδαι 

2 κατὰ στόμα X. ἃ ἀγγύρας F. 4 κωλύσων F. ὅ συμμίξαι 
libri. 7 Πτολεμαίου] πολεμίου F. 11 cf. Plut. Dem. 16. 18 πρὸς 
ναυμαχίαν Ἐ. 16 διασώση μὲν RX ; διασώσειαν Dind. 17 αὐτὸς--- 
πολεμίοις om. X, 18 180 Plut. Dem. 16: 170 Polyaen. IV 7, 7; ita- 
que numerum corruptum esse censent Niese I p. 819 a. 5 et Beloch 
IIT, 1 p. 160 ἃ.: at cf. Droysen II 2 p. 129 4.2. 21 ἑπτήρεις μὲν ἐπ- 
τὰ F. 929 τριάκοντα om. RX. 288 ἐπίπλους δὲ τούτονελ Ἐπὶ δὲ S 

roug F. 8 [ἴσως] del. Dind. κατασκευάσαι!λ Exocovons o e«eose se v- 
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τοῦτο τὸ κέρας ἐφ᾽ οὗ καὶ αὐτὸς ἤμελλε διαγωνίξεσϑαι. 

4 κατὰ μέσην δὲ τὴν τάξιν τὰ ἐλάχιστα τῶν σκαφῶν 
ἔστησεν, ὧν ἡγοῦντο Θεμίσων τε ὃ Σάμιος καὶ Μαρ- 

σύας ὃ τὰς Μακεδονικὰς πράξεις συνταξάμενος. τὸ δὲ 

δεξιὸν εἶχε κέρας Ηγήσιππός vs ὃ ᾿Αλικαρνασσεὺς καὶ 5 

Πλειστίας ó Kóog, ἀρχικυβερνήτης ὧν τοῦ σύμπαντος 

στόλουι Πτολεμαῖος δὲ τὸ μὲν πρῶτον ἔτι νυχτὸς 
ἐπέπλει κατὰ σπουδὴν ἐπὶ τὴν Σαλαμῖνα, νομίξων 

φϑάσαι τοὺς πολεμίους τὸν εἴσπλουν ποιησάμενος" ὡς 

δ᾽ ἡμέρας ἐπιγενομένης οὐ μακρὰν ὃ τῶν ἐναντίων 

στόλος ἐχτεταγμένος ἑωρᾶτο, καὶ αὐτὸς τὰ πρὸς τὴν 

ναυμαχίαν παρεσχευάξετο. τὰ μὲν οὖν πόρια πόρρω- 
Oev ἐπαχολουϑεῖν παρήγγειλεν, τῶν δὲ ἄλλων νεῶν 

τὴν ἁρμόξουσαν τάξιν ποιησάμενος αὐτὸς τὸ λαιὸν 444 

κέρας διακατεῖχε, συναγωνιξομένων αὐτῷ τῶν μεγίστων 16 

σκαφῶν. τοιαύτης δὲ τῆς διατάξεως γενομένης εὐχὰς 
ἑχάτεροι τοῖς ϑεοῖς ἐποιοῦντο, καϑάπερ ἦν ἔϑος, διὰ 
τῶν κελευστῶν, συνεπιλαβομένου καὶ τοῦ πλήϑους τῇ 

51] φωνῇ. οἱ δὲ δυνάσται, ὡς ἂν περὶ τοῦ βίου καὶ τῶν 
ὅλων μέλλοντες διακινδυνεύειν, ἐν ἀγωνίᾳ πολλῇ καϑ- 30 

εἰστήκειδαν. Ζημήτριος μὲν οὖν τῶν ἐναντίων ἀπο- 
σχὼν ὡς ἂν τρεῖς σταδίους ἦρεν τὸ συγκείμενον πρὸς 
μάχην σύσσημον, ἀσπίδα κεχρυσωμένην, φανερὰν πᾶσιν 

2 ἐκ διαδοχῆς" τὸ παραπλήσιον δὲ καὶ τῶν περὶ Πτολε- 

μαῖον ποιησάντων ταχὺ τὸ διεῖργον διάστημα συν- 36 

c 

»" 0 

e 

8 Θεμίσων] Θεμιστίων F; cf. XIX 62, 7. μμλπαρσύας] cf. 
Ritschl opusc. I p. 449 8qq. 56 ᾿Δλικαρνασσεὺς X “Ἅλικαρνα- 
σεὺς F. 9 φϑάσειν Dind. ποιησαμένους RX. 10 γενο- 
μένης F. 19 zooi (8. 8.) R. πόρια X πορεῖα F. 16 εὐχὰς 
om. R, suppl. 1. m. 18 ἐπικελευστῶν F. 21 malim ἀπο- 
azórror. | 229 ὡςεὶ F; ὡσανεὶ Kallenb. Il p.22. 98 χεχρυσο- 

“ἕνην X. . 
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ῃρέϑη. ὡς δ᾽ ai vs σάλπιγγες τὸ πολεμικὸν ἐσήμαινον 

καὶ συνηλάλαξαν cl δυνάμεις ἀμφότεραι, φερομένων 

ἁπασῶν τῶν νεῶν εἰς ἐμβολὴν καταπληκτικῶς τὸ μὲν 

πρῶτον τοῖς τόξοις καὶ τοῖς πετροβόλοις, ἔτι δὲ τοῖς 

ἀκοντίσμασι πυκνοῖς χρώμενοι κατετραυμάτιξον τοὺς 

ὑποπίπτοντας" εἶτα συνεγγισάντων τῶν σκαφῶν καὶ 
μδλλούσης γίνεσϑαι τῆς ἐμβολῆς βιαίου οἱ μὲν ἐπὶ 
τῶν καταστρωμάτων συγκαϑῆκαν, οἱ δ᾽ ἐρέται παρα- 
κληϑέντες ὑπὸ τῶν κελευστῶν ἐκθυμότερον ἐνέχειντο. 
ἀπὸ κράτους δὲ καὶ βίας ἐλαϑεισῶν τῶν νεῶν αἱ μὲν 

παρέσυρον ἀλλήλων τοὺς ταρσούς, ὥστε πρὸς φυγὴν 

καὶ διωγμὸν ἀχρήστους γίνεσϑαι καὶ τοὺς ἐπιβεβηκότας 

ἄνδρας ὡρμηκότας πρὸς ἀλκὴν κωλύεσθαι τῆς πρὸς 

τὸν κίνδυνον ὁρμῆς αἱ δὲ κατὰ πρῷραν τοῖς ἐμβόλοις 
συρράττουσαι πρύμναν ἀνεκρούοντο πρὸς ἄλλην ἐμβο- 

λὴν καὶ κατετραυμάτιξον ἀλλήλους οἱ ταύταις ἐφεστῶ- 

τες, ἅτε τοῦ σχοποῦ σύνεγγυς ἑκάστοις κειμένου. τινὲς 
δὲ τῶν τριηραρχῶν ἐκ πλαγίας ἔτυπτον καὶ τῶν ἐμ- 
βόλων δυσαποσπάστως ἐχόντων ἐπεπήδων ἐπὶ τὰς τῶν 
πολεμίων ναῦς, πολλὰ καὶ πάσχοντες δεινὰ καὶ δια- 

τιϑέντες" οἱ μὲν γὰρ τῶν ἐγγιξόντων τοίχων ἐφαψά- 

μενοι καὶ σφαλέντες τῆς βάσεως περιέπιπτον sig 9d- 

λαόσαν καὶ παραχρῆμα τοῖς δόρασιν ὑπὸ τῶν ἐφεστώ- 

2 συνηλλάλαξαν F. — 8 τὸ μὲν οὖν πρῶτον F. 8. συγ- 
καϑῆκαν]) 'scil. τὰ δόρατα᾽ Rhod.; rectius Wess. *in genua sese 
demiserunt' (cf. Droysen II 2 p. 182); 'subauditur ἑαυτοὺς, 
simul omnes nitebantur, incumbebant adversus hostes' Reiske. 
10 ἐλαϑεισῶν libri, non ἐλασϑεισῶν (cf. Schmidt J. f. Ph. s. XX 
p. 468; Crónert m. Gr. Herc. p. 227). 19 γενέσϑαι F. 
14 πρῴραν RX; cf. Winer-Schm. p. 72. 15 συναναράττου- 
σαι F, corr. 2. m.  évexoodovco. 18 τριηραρχῶν libri; cf. 

9 

XX 7, 4; Ἱ'τριηρῶν Gui τριηρικῶν (scil. σκαφῶν NES 

21 ἐγγιξόντων ἘΞ susp.; μενόντων WX. στα tw eOvt 
Reiske. ^ 22 sig τὴν ϑάλασσαν XY. 
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τῶν ἐφονεύοντο, ol δὲ κρατήσαντες τῆς ἐπιβολῆς vovg 

μὲν ἀνήρουν, τοὺς δὲ κατὰ τὴν στενοχωρίαν ἐκβιαζό- 
μενοι περιέτρεπον sig τὸ πέλαγος. ὅλως δὲ ποικίλαι 

καὶ παράλογον συνίσταντο μάχαι, πολλάκις τῶν μὲν 

ἡττόνων ἐπικρατούντων διὰ τὴν τῶν σκαφῶν ὑπεροχήν, 5 

τῶν δὲ κρειττόνων ϑλιβομένων διὰ τὸ περὶ τὴν στάσιν 

ἐλάττωμα καὶ τὴν ἀνωμαλίαν τῶν συμβαινόντων ἐν 

τοῖς τοιούτοις κινδύνοις. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν ἐπὶ τῆς 

γῆς ἀγώνων διάδηλος ἡ ἀρετὴ γίνεται, δυναμένη τυγ- 

χάνειν τῶν πρωτείων μηδενὸς ἔξωϑεν αὐτομάτου παρ- 1 
ενοχλοῦντος᾽ κατὰ δὲ τὰς ναυμαχίας πολλὰς καὶ ποι- 

κίλας αἰτίας συμβαίνει παραλόγως ἐλαττοῦν τοὺς δι’ 
02 ἀνδρείαν δικαίως ἂν τυχόντας τῆς νίκης. λαμπρότατα 

δὲ πάντων Ζημήτριος ἠγωνίσατο τῆς ἑπτήρους ἐπι- 

βεβηκὼς ἐπὶ τῇ πρύμνῃ ἀϑρόων γὰρ αὐτῷ περι- 15 

χυϑέντων οὺἣς μὲν ταῖς λόγχαις ἀκοντίξων, οὺς δὲ ἐκ 

χειρὸς τῷ δόρατι τύπτων ἀνήρει" πολλῶν δὲ καὶ παν- 
τοίων βελῶν ἐπ᾽ αὐτὸν φερομένων ἃ μὲν προορώμενος 

ἐξέκλινεν, ἃ δὲ τοῖς δκεπαστηρίοις ὅπλοις ἐδέχετο. 446 
τριῶν δ᾽ ὑπερασπιξόντων αὐτὸν εἷς μὲν λόγχῃ πληγεὶς 30 
ἔπεσεν, οἱ δὲ δύο κατετραυματίσϑησαν. τέλος δὲ τοὺς 

ἀντιστάντας ὃ Ζημήτριος ἐκβιασάμενος καὶ τροπὴν τοῦ 

δεξιοῦ κέρατος ποιήδας εὐθὺ καὶ τὰς συνεχεῖς φυγεῖν 
8 ἠνάγχαδεν. Πτολεμαῖος δὲ τὰ μέγιστα τῶν σκαφῶν 

καὺ τοὺς κρατίστους ἄνδρας ἔχων us0' αὑτοῦ ῥαδίως ss 
ἐτρέψατο τοὺς χαϑ᾽ αὑτὸν τεταγμένους καὶ τῶν νεῶν 

οι 

τὸ 

9 ὅλως] ὅμως libri; corr. Rhod.; ὁμῶς γγϑοίοσὺ Wess.; 
οὕτως Reiske. 8 ἐπὶ γῆς X. 19 δι᾿ ἀνδρείας F. 14 τῆς 
ἑπτήρους vix sanum (cf. 60, 2); τῆς ζἑαυτοῦ» aut (vovag- 
24dog» ἐπε. Reiske; f. τῆς (ἰδίας) ἑπτ. (cf. e. g. XIII 46, 8). 
71 αὐτῶ] αὐτοῦ F. 18 ἐπ᾽ αὐτῶν WX. 28 εὐθὺς F. 26 uso" 
ἕασντοῦ . 



Ol. 118, 2: 801 &. Chr. 251 

ἃς μὲν κατέδυσεν, ἃς δὲ αὐτάνδρους slAsv. ὑπο- 

στρέφων δ᾽ ἀπὸ τοῦ νικήματος ἤλπιξε καὶ τὰς ἄλλας 

ῥᾳδίως χειρώσασθαι. ϑεωρήσας δὲ τό τε εὐώνυμον 
κέρας τῶν ἰδίων συντετριμμένον καὶ τὰς συνεχεῖς 

6 ἁπάσας πρὸς φυγὴν ὡρμημένας, ἔτι δὲ τοὺς περὶ τὸν 
Ζημήτριον μετὰ βάρους ἐπιφερομένους ἀπέπλευσεν sic 

Κίτιον. Ζημήτριος δὲ νικήσας τῇ ναυμαχίᾳ τῷ μὲν 4 

ΜΝέωνινι καὶ Bovoíyo παρέδωκε τὰ στρατιωτικὰ τῶν 

πλοίων, προστάξας διώκειν καὶ τοὺς ἐν τῇ ϑαλάττῃ 
10 διανηχομένους ἀναλαμβάνειν" αὐτὸς δὲ τὰς ἰδίας ναῦς 

κοσμήσας τοῖς ἀκροστολίοις καὶ τὰς ἁλούσας ἐφελκό- 

μενος τὸν πλοῦν ἐποιεῖτο πρὸς τὸ στρατόπεδον καὶ 

τὸν οἰκεῖον λιμένα. κατὰ δὲ τὸν τῆς ναυμαχίας καιρὸν 5 

Μενέλαος ὃ ἐν τῇ Σαλαμῖνι στρατηγὸς πληρώσας τὰς 

16 ἑξήκοντα ναῦς ἐξαπέστειλε πρὸς βοήϑειαν τῷ Πτο- 
λεμαίῳ, ναύαρχον ἐπιστήσας Μενοίτιον. γενομένου δ᾽ 
ἀγῶνος περὶ τὸ στόμα τοῦ λιμένος πρὸς τὰς ἐφορμού- 

ὅας ναῦς x«l τῶν ἐκ τῆς πόλεως βιασαμένων αἱ μὲν 

τοῦ Ζημητρίου δέκα ναῦς ἔφυγον πρὸς τὸ πεξὸν στρα- 

30 τόπεδον, οἱ δὲ περὶ τὸν Μενοίτιον ἀναπλεύδαντες καὶ 

τῶν καιρῶν μικρὸν ὑστερήδσαντες ἀνέστρεψαν πάλιν sig 
τὴν Σαλαμῖνα. τῆς δὲ ναυμαχίας τοιοῦτον τέλος λα- 6 

βούδης τῶν μὲν πορίων ἥλω πλείω τῶν ἑχατόν, ἐν 

οἷς ἦσαν σχεδὸν στρατιῶται ὀκτακισχίλιοι" τῶν δὲ 
386 μαχρῶν αὔτανδροι μὲν ἐλήφϑησαν τεσσαράκοντα, ὃὲ- 

1 κατέλυσεν X. ἃὃ χειρώσεσθαι Dind. 7 νικήσας τῇ ναυ- 
μαχίᾳ] ναυμαχήσας F, v. τὴν ναυμαχίαν 2. τὰ. ἅΒ8 τῶν πλοίων 
τῶν ὅπλων καὶ πλοίων X. 14 ὁ Μενέλαος ἐν τῇ Σ. στρ. F. 
10 cf. XX 49. 8. ἐξεπέστειλε X ἀπέστειλε F. πρὸς τὴν β. F. 
19 cf. XX 50,1. »νῆες F; cf. Schmidt 2. £. Ph. s. XX p. 499. 
91 τοῦ καιροῦ F. 98 τῆς uà» ναυμ. τοιοῦτον τὸ τέλος 5. S, xev R- 
τον eliam RX (cf. Crónert τὰ. Gr. οτος. 9. 39S). 928 sese S . 
24 στρατιῶται σχεδὸν Y. 96 ἑβδομήγκοντο. VyoN exe. SS. 
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εφϑάρησαν δὲ περὶ ὀγδοήχοντα, ἃς πλήρεις οὔσας ϑα- 

λάττης κατήγαγον οἱ κρατήσαντες εἷς τὴν πρὸς τῇ 

πόλει στρατοπεδείαν. διεφϑάρη δὲ καὶ τῶν Ζ)ημητρίου 

σκαφῶν εἴχοσι' πάντα δὲ τῆς προσηκούσης ἐπιμελείας 
τυχόντα παρείχετο τὰς ἁρμοξούσας χρείας. 

Μετὰ δὲ ταῦτα Πτολεμαῖος ἀπογνοὺς τὰ κατὰ τὴν 

Κύπρον ἀπῆρεν sig Αἴγυπτον. Ζημήτριος δὲ πάσας 
τὰς ἐν τῇ νήσῳ πόλεις παραλαβὼν καὶ τοὺς φρου- 

ροῦντας στρατιώτας, τούτους μὲν sig τάξεις κατεχώρι- 
σεν, ὄντας πεξοὺς μὲν μυρίους ξξακισχιλίους συντεταγ- 
μένους, ἱππεῖς δὲ περὶ ἑξακοσίους, πρὸς δὲ τὸν πατέρα 
ταχέως ἐμβιβάσας sig τὴν μεγίστην ναῦν τοὺς δηλώ- 

σοντας περὶ τῶν κατορϑωϑέντων ἐξαπέστειλεν. ὁ δ᾽ 

᾿Αντίγονος πυϑόμενος τὴν γεγενημένην νίκην καὶ ustso- 
οισϑεὶς ἐπὶ τῷ μεγέϑει τοῦ προτερήματος διάδημα περι- 
ἔϑετο καὶ τὸ λοιπὸν ἐχρημάτιξε βαδιλεύς, συγχωρήσας 
καὶ τῷ 4ημητρίῳ τῆς αὐτῆς τυγχάνειν προσηγορίας 
καὶ τιμῇς. ὃ δὲ Πτολεμαῖος οὐδὲν τῇ ψυχῇ ταπεινω- 
ϑεὶς διὰ τὴν ἧτταν καὶ αὐτὸς ὁμοίως ἀνέλαβε τὸ διά- 

δημα καὶ πρὸς ἅπαντας ἀνέγραφεν ἑαυτὸν βασιλέα. 
παραπλησίως δὲ τούτοις καὶ οἱ λοιποὶ δυνάσται ξηλο- 
τυπήσαντες ἀνηγόρευον ἑαυτοὺς βασιλεῖς, Σέλευκος 446 
μὲν προσφάτως τὰς ἄνω σατραπείας προσχεχτημένος, 

“υσίμαχος δὲ καὶ Κάσανδρος τὰς ἐξ ἀρχῆς δοϑείσας 
μερίδας διατηροῦντες. ἡμεῖς δὲ περὶ τούτων ἱκανῶς 

εἰρηκότες ἐν μέρει διέξιμεν περὶ τῶν κατὰ Διβύην καὶ 
Σικελίαν πραχϑέντων. 

1 πλήρης F. 9 εἰς τάξεις] εἰς {τὰς ἰδίας) τάξεις Dind. 
xacrerdponssr F. 18 περὶ τῶν κατορθωμάτων V, corr. 2. m. 
Z0 ἔγραφεν RX. 
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᾿Δἡγαϑοκλῆς γὰρ πυϑόμενος τοὺς προειρημένους 54 
δυνάστας ἀνῃρημένους (διάδημα καὶ νομίξων μήτε 

δυνάμεσι μήτε χώρᾳ μήτε τοῖς πραχϑεῖσι λείπεσϑαι 

τούτων ἑαυτὸν ἀνηγόρευσε βασιλέα. καὶ διάδημα μὲν 
οὐκ ἔχρινεν ἔχειν" ἐφόρει γὰρ αἰεὶ στέφανον, ὃν κατὰ 

τὴν ἐπίϑεσιν τῆς τυραννίδος ἔχ τινος ἱερωσύνης περι- 
κείμενος οὐκ ἀπέθετο περὶ τῆς δυναστείας ἀγωνιξόμε- 
vog: ἔνιοι δέ φασιν αὐτὸν ἐπιτετηδεῦσθϑαι τοῦτον ἐξ 
ἀρχῆς φορεῖν ἐπὶ τῷ μὴ λίαν αὐτὸν εὐχαίτην εἶναι. 
οὐ μὴν ἀλλὰ τῆς προσηγορίας ταύτης ἄξιόν τι σπεύ- 
Ócov πρᾶξαι ἐπὶ μὲν ᾿Ιτυκαίους ἐστράτευσεν ἀφεστηχό- 
τας᾽ ἄφνω δ᾽ αὐτῶν τῇ πόλει προσπεσὼν καὶ τῶν ἐπὶ 
τῆς χώρας ἀπειλημμένων πολιτικῶν ξωγρήσας sis τρια- 

κοσίους τὸ μὲν πρῶτον διδοὺς ἄφεσιν τῶν ἐγκλημάτων 

ἠξίου παραδιδόναι τὴν πόλιν" οὐ προσεχόντων δὲ τῶν 
ἔνδον συνεπήγνυε μηχανὴν καὶ κρεμάσας ἐπ᾽ αὐτῇ 
τοὺς αἰχμαλώτους προσήγαγε τοῖς τείχεσιν. οἱ δ᾽ Ἰτυ- 

καῖον τοὺς μὲν ἠτυχηκότας ἠλέουν, πλείονα δὲ λόγον 

τῆς τῶν ἁπάντων ἐλευϑερίας ἢ τῆς ἐκείνων σωτηρίας 

ποιούμενοι διέλαβον τὰ τείχη τοῖς στρατιώταις καὶ τὴν 

πολιορκίαν εὐγενῶς ὑπέμενον. εἶθ᾽ ὃ μὲν ᾿4γαϑοκλῆς 4 
ἐπιστήσας τῇ μηχανῇ τούς vs ὀξυβελεῖς καὶ σφενδονή- 

1 γὰρ] δὲ F. 2 ἀνειρημένους X; “(διάδημα add. Rhod.; 
«βασιλέτοΣ ἀνειρημένους Reiske. 8 χώραις F. 4 &vnyáosvos 
ἑαυτὸν ΕΞ — 5 αἰεὶ del. vol. Reiske. ὅ. 6 ὃν om. libri post 
στέφανον, add. post ἱερωσύνης; corr. Dind. 8. Evi F, corr. 9. m. 
αὐτὸν om. X. ἐπιτηδεύεσϑαι F. 9 ἐπὶ τῷ -- εἶναι] διὰ τὸ μὴ 

τέλειον αὐτὸν εὐχαιτίαν εἶναι . 10 σπεύδων ἄξιόν τι σπεύ- 
óov πρᾶξαι (sic) F. 11 ἀφεστηκότας ὑτα ἀντεσχηκότας Wiese de 
Ag. Syr. tyr. p. δά ἃ. 2 (Holm p. 471); Qobx» ἀφεστη- 

ας Grote G. Gr. VI p. 768 a. $3. at cf. Schaefer Rhein. Mus. 
n. 8. XV Ῥ. 997; Meltzer I p. 528; Sehubert Ag. Ὁ. SSV 3. 

16 μηχανὰς F. dat αὐτῇ (αὐταῖς Y ἐξ αὐτῆς τῷ ὑπὸ οὐττα 
Hertl. II 2 p. 20. 19 τῶν om. Y. 

t9 
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τας καὶ τοξότας ἀπὸ ταύτης ἀγωνιξόμενος ἤρχετο τῆς 

πολιορκίας καὶ ταῖς ψυχαῖς τῶν ἔνδον ὥσπερ καυτήριά 
τινα προσῆγεν οἱ δ᾽ ἐπὶ τῶν τειχῶν δστῶτες τὸ μὲν 
πρῶτον ὥκνουν τοῖς βέλεσι χρήσασϑαι, προκειμένων 
αὐτοῖς σκοπῶν πολιτικῶν ἀνδρῶν, ὧν ἦσάν τινὲς καὶ s 
τῶν ἐπιφανεστάτων" ἐπικειμένων δὲ τῶν πολεμίων 
βαρύτερον ἠναγκάξοντο τοὺς ἐπὶ τῆς μηχανῆς ὄντας 

ἀμύνεσθαι. ἔνϑα δὴ συνέβαινε γίνεσϑαι παράλογα 
πάϑη τοῖς ᾿ἸΙτυκαίοις καὶ τύχης ἐπηρεασμὸν ἐν ἀνάγ- 
καὶς κειμένοις ἀνεκφδύχτοις᾽ προβεβλημένων γὰρ τῶν 10 
Ἑλλήνων τοὺς ἡλωκότας τῶν ἐξ ᾿Ιτύχης ἀναγκαῖον ἦν 
ἢ τούτων φειδομένους περιορᾶν ὑποχείριον τοῖς πο- 

λεμίοις γινομένην τὴν πατρίδα ἢ τῇ πόλει βοηϑοῦντας 

ἀνηλδῶς φονεῦσαι πλῆϑος πολιτῶν ἠτυχηκότων. ὅπερ 

καὶ συνέβη γενέσϑαι᾽ ἀμυνόμενοι γὰρ τοὺς πολεμίους 15 

καὶ παντοίοις βέλεσι χρώμενοι καὶ τὰ τῶν ἐφεστηκό- 
τῶν τῇ μηχανῇ σώματα κατῃκίσαντό καὶ τινὰς μὲν 

τῶν χρεμαμένων πολιτῶν κατηχόντισαν, τινὰς δὲ τοῖς 

ὀξυβελέσι πρὸς τῇ μηχανῇ προσκαϑήλωσαν x«9' οὕς 

ποτε τύχοι τοῦ σώματος τόπους, ὥστε σταυρῷ παρα- ἣν 
πλησίαν εἶναι τὴν ὕβριν ἅμα καὶ τὴν τιμωρίαν. καὶ 
ταῦτ᾽ ἐγένετό τισιν ὑπὸ συγγενῶν ἢ φίλων, sl τύχοι, 

τῆς ἀνάγκης οὐ πολυπραγμονούσης τι τῶν παρ᾽ ἀν- 
55 ϑρώποις ὁσίων. ὃ δ᾽ ᾿4γαϑοκλῆς, δρῶν αὐτοὺς ἀπα- 

ϑῶς ὡρμηχότας πρὸς τὸν κίνδυνον, περιστήσας παν- 35 

ταχόϑεν τὴν δύναμιν καὶ κατά τινα τόπον φαύλως 

c 

e 

«2 

8 προῆγεν F. 8 γενέσϑαι F. 10 κείμενον ἀνέκφευκτον 
libri; corr. Reiske. 11 τοὺς ἡλωκότας ἐξ ̓ Ιτύκης RX. 12 φειδο- 
μένων X. 18 γενομένην F. 14.1ὅ ὅπερ καὶ συνετελέσϑη F. 
19 πρὸρ τὴν μηχανὴν ἣν προσκαϑήλωσαν F. 20 παραπλήσιον F. 

. ZI vix sana. 8 οὐ πολυπραγμονούσις τι] οὐκ ἐώσης πολυ- 
φεραγεον»εῖν F. 
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Ol. 118,2: 307 8. Chr. 955 

ὠκοδομημένον βιασάμενος εἰσέπεσεν sig τὴν πόλιν. 

τῶν δ᾽ Ἰτυχαίων τῶν μὲν εἷς τὰς οἰκίας, τῶν δ᾽ sig 

ἱερὰ καταφευγόντων δι᾽’ ὀργῆς αὐτοὺς ἔχων φόνου τὴν 
πόλιν ἐπλήρωσε. τοὺς μὲν γὰρ ἐν χειρῶν νόμῳ δι- 
έφϑειρε, τοὺς δ᾽ ἁλόντας ἐκρέμασε, τοὺς δ᾽ ἐπὶ ϑεῶν 
ἱερὰ καὶ βωμοὺς καταφυγόντας διαψευσϑῆναι τῆς ἐλ- 
πίδος ἐποίησεν. διαφορήσας δὲ τὰς κτήσεις καὶ φυ- 

λακὴν ἀπολιπὼν ἐπὶ τῆς πόλεως ἐστρατοπέδευσεν ἐπὶ 

τὴν Ἵππου καλουμένην ἄκραν, ὠχυρωμένην φυσικῶς 
τῇ παρακειμένῃ λίμνῃ. πολιορχήσας δὲ αὐτὴν ἐνεργῶς 

καὶ τῶν ἐγχωρίων ναυμαχίᾳ περιγενόμενος κατὰ κράτος 

As. τούτῳ δὲ τῷ τρόπῳ τὰς πόλεις χειρωσάμενος 
τῶν τε ἐπὶ ϑαλάττῃ τόπων τῶν πλείστων ἐκυρίξυσεν 
καὶ τῶν τὴν μεσόγειον olxoUvvov πλὴν τῶν Νομάδων" 

ὧν τινὲς μὲν φιλίαν πρὸς αὐτὸν ἐποιήσαντο, τινὲς δ᾽ 
ἐχαραδόκουν τὴν τῶν ὅλων κρίσιν. τέτταρα γὰρ τὴν 4 
Ain» διείληφε γένη, Φοίνικες μὲν οἱ τὴν Καρχη- 
δόνα τότε κατοικοῦντες, Διβυφοίνικες δὲ πολλὰς ἔχον- 

τες πόλεις ἐπιϑαλαττίους καὶ κοινωνοῦντες τοῖς Καρ- 

χηδονίοις ἐπιγαμίας, οἷς ἀπὸ τῆς συμπεπλεγμένης συγ-" 

γδνείας συνέβη τυχεῖν ταύτης τῆς προσηγορίας" ὁ δὲ 
πολὺς λαὸς τῶν ἐγχωρίων, ἀρχαιότατος ὥν, ΜΔίβυς 
ὠνομάξετο, μισῶν διαφερόντως τοὺς Καρχηδονίους διὰ 

1 βιασάμενος --- πόλιν] συνέπεσεν (corr. 2. m) εἰς τὴν πόλιν 
βιασάμενος. ἃ sig τὰ ἱερὰ F. 6 καταφεύγοντας X. 8. ἀπὸ 
τῆς x. F. ἐστρατοπέδευσεν] ἐπεστράτευσεν F. 8. 9 ἐπὶ τὴν 
Ἵππου καλουμένην ἄκραν] altera “Ἵππου ἄκρα XX 57,6; quae 
nostro loco commemoratur, est 'Ixzxàv “ιάρρυτος: de uiraque 
disserit congestis omnibus qui huc spectant locis Muellerus ad 
Ptol. IV 3, 9 (p. 616. 6178q.). 10 de hoc lacu cf. Meltzer I 
p. 97. 451. 18 τῶν ve ἐπὶ] cf. Kaelker p. 307. 16. 17 τὴν 
Λιβύην ταύτην διδιλήφει EF. 18 Λιβοφοίνικες WS, ὡς «ἃ. 
XVII 118, 2; cf. Melizer I.p. 608q. A86 39.4 WoSNer 9*3 NNRSS. 

IV 3, 6 (p. 6878q.). 



256 Diodor. XX 55 — 57. 

τὸ βάρος τῆς ἐπιστασίας᾽ οἱ δὲ τελξδυταῖοι Νομάδες 

ὑπῆρχον, πολλὴν τῆς “ιβύης νεμόμενοι μέχρι τῆς 

ἐρήμου. 
b ᾿4γαϑοκλῆς δὲ τοῖς μὲν κατὰ Διβύην συμμάχοις 

καὶ ταῖς δυνάμεσιν ὑπερέχων τῶν Καρχηδονίων, περὶ $5 

δὲ τῶν ἐν Σικελίᾳ πραγμάτων ἀγωνιῶν ἄφρακτα καὶ 
πεντηκοντόρους ναυπηγησάμενος ἐνεβίβασε στρατιώτας 

δισχιλίους. καταλιπὼν δὲ τῶν ἐν τῇ dom πραγμά- 
τῶν στρατηγὸν ᾿4γάϑαρχον τὸν υἱὸν ἀνήχϑη ταῖς 
ναυσίν, ἐπὶ Σικελίαν τὸν πλοῦν ποιούμενος. 10 

ὅδ — "4u« δὲ τούτοις πραττομένοις Ξενόδοκος ὃ τῶν 

᾿Ακραγαντίνων στρατηγὸς πολλὰς μὲν τῶν πόλεων 
ἠλευϑερωκώς, ἐλπίδας δὲ μεγάλας παρεδσχηκὼς τοῖς 

Σικελιώταις τῆς καϑ᾽ ὕλην τὴν νῆσον αὐτονομίας ἐξ- 

ἤγαγε τὴν δύναμιν ἐπὶ τοὺς ᾿4γαϑοκλέους στρατηγούς, 

οὖσαν πεξῶν μὲν πλειόνων ἢ μυρίων, ἱππέων δὲ σχε- 
2 δὸν χιλίων. οἱ δὲ περὶ Δεπτίνην καὶ Ζημόφιλον ἐκ 
τῶν Συραχουσσῶν xai τῶν φρουρίων ἐπιλέξαντες 
ὅσους ἠδύναντο πλείστους ἀντεστρατοπέδευσαν πεζοῖς 

"μὲν ὀκτακισχιλίοις καὶ διακοσίοις, ἱππεῦσι δὲ χιλίοις 20 

καὶ διαχοσίοις. γενομένης οὖν παρατάξεως ἰσχυρᾶς 448 

ἡττηϑεὶς ὃ Ξενόδοχος ἔφυγεν εἷς τὸν ᾿Δκράγαντα καὶ 

τῶν στρατιωτῶν ἀπέβαλεν οὐχ ἐλάττους τῶν χιλίων 

καὶ πεντακοσίων. οἱ μὲν οὖν ᾿Ακραγαντῖνοι ταύτῃ τῇ 
συμφορᾷ περιπεσόντες διέλυσαν ξαυτῶν μὲν τὴν καλ- 30 
λίστην ἐπιβολήν, τῶν δὲ συμμάχων τὰς τῆς ἐλευϑερίας 

1 οἱ Νομάδες F. ^ 4 τοῖς] τῆς X. ὅ ὑπερέχων τῶν] 
ὑπερεχόντων X. θ ἄφρακτα] ἀφράκτων ὄντων F. 9 ’4ρχά- 
γαϑον F; cf. XX 11.1. 10 ἐπὶ Σικελίας F. 11 Ξενόδοκος] 
cf. XX 31, 4. 14 ἐξῆγε F. 19. ὅσους] otc libri; ὅσους Dind, 

ni mavis ὡς. πλείους libri, corr. Dinà. 428. εἰς τὴν ^4. F; 
idem XXIII 2; at cf. XIII 59, 1 saepius. 

p 

e 



Ol. 118,2: 307 a. Chr. 951 

ἐλπίδας" ᾿4γαϑοκλῆς δὲ τῆς μάχης ἄρτι γεγενημένης 
καταπλεύσας τῆς Σικελίας sig Σελινοῦντα ἩΗρακλεώτας 

μὲν ἠλευϑερωκότας τὴν πόλιν ἠνάγκασε πάλιν ὑπο- 

τάττεσθαι, παρελθὼν δὲ ἐπὶ ϑάτερον μέρος τῆς νήδου 
5 Θερμέίτας μὲν προδσαγαγόμδξνος ὑποσπόνδους ἀφῆκε τῶν 

Καρχηδονίων φρουρούντων ταύτην τὴν πόλιν, Κεφα- 

λοίδιον δὲ ἐχπολιορκχήδας Δεπτίνην μὲν ταύτης ἐπι- 
μελητὴν ἀπέλιπεν, αὐτὸς δὲ διὰ τῆς μεσογείου ποιού- 

μενος τὴν πορείαν ἐπεβάλετο μὲν νυκτὸς sig τὰ 

10 Κεντόριπα παρεισπεσεῖν εἰσδεχομένων αὐτόν τινων 

πολιτικῶν ἀνδρῶν, καταφανοῦς δὲ τῆς ἐπιβουλῆς γενο- 

μένης καὶ τῶν φρουρῶν παραβοηϑησάντων ἐξέπεσεν 
ἐκ τῆς πόλεως, ἀποβαλὼν τῶν στρατιωτῶν πλείους 
πενταχοσίων. μετὰ δὲ ταῦτά τινων ἐκ τῆς ᾿Απολλωνίας 4 

16 μεταπεμπομένων αὐτὸν καὶ τὴν πατρίδα προδώδειν ἐπ- 

αγγελλομένων ἧκε πρὸς τὴν πόλιν᾽ τῶν δὲ προδοτῶν 
καταφανῶν γενομένων καὶ κολασϑέντων κατὰ μὲν πρώ- 
την ἡμέραν πολιορκήδας ἄπρακτος ἐγένετο, τῇ δ᾽ 

ὑστεραίᾳ πολλὰ κακοπαϑήσας καὶ συχνοὺς ἀποβαλὼν 

80 μόλις εἷλε τὴν πόλιν καὶ τῶν ᾿Απολλωνιατῶν τοὺς 

πλείστους ἀποσφάξας διήρπασε τὰς κτήσεις. 

Τούτου δὲ περὶ ταῦτ᾽ ὄντος Ζ]ευνοχράτης ὃ τῶν ὃ 
φυγάδων ἡγούμενος ἀναλαβὼν τὴν ᾿Ακραγαντίνων προ- 
αίρεσιν xol προστάτην αὑτὸν ἀναδείξας τῆς κοινῆς 

9 sig Σελινουντίαν Holm 6. S. II p. 477. . 5 Θερμήτας F. 
6. 6 verba vix sana (cf. XX 77,3); cf. Holm G. 8. II p. 253; 
rectius Meltzer I p. 899. 528; malim cum Reiskeo et Mad- 
vigio (I p. 514) scribas τῶν K. «τοὺς» φρουροῦντας vel τοὺς 
Καρχηδονίων φρουροῦντας (cf. 110, 6). 6 ταύτην del. 
Madv. Κεφαλοίδιν F; cf. XIV ὅθ, 2; 78, 7; Mueller ad Ptol. 
III 4, 2 (p. 892). 11 ἐπιβουλῆς libri. — Và βονοτοάντων τς 

com. 2. m. 17 κατὰ μὲν vip πο. ju. V. 28 vos Y. τῶν 
om. F. 

Diodorus. V. M 



9258 Diodor. XX 87.58. 

ἐλευθερίας ἐποίησε πολλοὺς ἁπανταχόϑεν συνδραμεῖν 
πρὸς αὐτόν οἱ μὲν γὰρ διὰ τὴν ἔμφυτον zücw ἐπι- 

ϑυμίαν τῆς αὐτονομίας, οἱ δὲ διὰ τὸν ᾿4γαϑοκλέους 

φόβον προϑύμως ὑπήκουον τοῖς παραγγελλομένοις. 

ἠθοοισμένων δ᾽ αὐτῶν πεζῶν μὲν οὐ πολὺ ἐλάττων 5 

δισμυρίων, ἱππέων δὲ χιλίων καὶ πενταχοσίων καὶ 

πάντων τούτων ἐν φυγαῖς καὶ μελέταις τοῦ πονεῖν 

συνεχῶς γεγονότων κατεστρατοπέδευσεν ἐν ὑπαίϑρῳ, 

προκαλούμενος τῇ μάχῃ τὸν δυνάστην. τοῦ δ᾽ ᾽4γα- 
ϑοκχλέους λειπομένου πολὺ ταῖς δυνάμεσι καὶ φυγομα- 10 

χοῦντος ἐκ ποδὸς ἠκολούϑεν συνεχῶς, ἀκονητὶ πδρι- 

πεποιημένος τὴν νίκην. 

“πὸ δὲ τούτων τῶν καιρῶν τοῖς περὶ τὸν Aya- 
ϑοκλέα συνέβαινε πρὸς τὸ χεῖρον μεταβάλλειν οὐ 
μόνον τὰ κατὰ Σικελίαν, ἀλλὰ καὶ τὰ κατὰ Διβύην τι 

4 πράγματα. ᾿Δρχάγαϑος γὰρ ὃ καταλειφϑεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ 44: 
στρατηγὸς μετὰ τὴν ἀναγωγὴν τοῦ πατρὸς τὸ μὲν πρῶ- 

τον ἐπλεονέκτει, πέμψας εἷς τοὺς ἄνω τόπους μέρος 

τι τῆς δυνάμεως, ἧς ἦν ἡγεμὼν Εὔμαχος. οὗτος γὰρ 
Τώκας πόλιν εὐμεγέϑη χειρωσάμενος πολλοὺς προσ- x 

5 ηγάγετο τῶν πλησίον κατοικούντων Νομάδων. sio" 
ἑτέραν ἐκπολιορκήσας. τὴν ὀνομαξομένην Φελλένην, 
ἠνάγκασε πιϑαρχεῖν τοὺς τὴν ἑξῆς χώραν νεμομένους, 

r9 

e 

1 πολλαχόϑεν F. 29 αὐτὸν libri. ὅ αὐτῷ Dind. f. τ. 
ἐλάττων RX ἐλάττω Ἐ (cf. XX 30, 29); τῶν δισμ. F; οὐ 
πολὺ ἕλαττον τῶν δισμ. Kallenb. I p. 22. 9 εἰς μάχην 
Hertl. HI p. 37. 11] συνέχων RX. oo xovurl F. xol περιπ. X. 
14 μεταβαλεῖν X. 19 τι om. F. 20 Τόκας F; Τοῦκκα Ptol; 
quaenam intelligenda sit, non satis constat; cf. "Grote G. Gr. VI 
p. 770 ἃ. 97; Holm G. S. II p. 478; Schubert Ag. p. 164; Meltzer I 
p. 401; omnia congessit Muellerus ad Ptol. IV 3, 7. 8 (p. 644 sq. 
660) . 22 nomina urbium gentiumque, quae 8 D. laud antur, 
in marg. cod. F adscr. 8. xa. — OsMMew ign. «ὦ. "ew veeer. 
comp. de la prov. Rom. d'Afrique Y Ὁ. λλὰ. — 23 πενδδαργεῖν Y. 



Ol. 118, 2: 801 a. Chr. 259 

τοὺς χαλουμένους ᾿Ασφοδελώδεις, ὄντας τῷ χρώματι 

παραπλησίους τοῖς Αἰθίοψι. τρίτην δ᾽ εἷλε Μεσχέλαν, 6 
μεγίστην οὖσαν, ὠκισμένην δὲ τὸ παλαιὸν ὑπὸ τῶν ἐκ 
Τροίας ἀνακομιξομένων “Ἑλλήνων, περὶ ὧν ἐν τῇ τρίτῃ 

5 βίβλῳ προειρήκαμεν, ἑξῆς δὲ τὴν ὀνομαξομένην ἄκραν 

Ἵππου τὴν ὁμώνυμον τῇ χειρωϑείσῃ κατὰ κράτος ὑπ᾽ 
᾿4“γαϑοκλέους καὶ τελευταίαν τὴν προσαγορευομένην 

᾿Ἀχρίδα πόλιν αὐτόνομον, ἣν ἐξανδραποδισάμενος ἐξ- 
ἔδωκδ τοῖς στρατιώταις διαρπάσαι. ἐμπλήσας δ᾽ ὠφε- ὅ8 

10 λείας τὸ στρατόπεδον χατέβη πρὸς τοὺς περὶ τὸν 

᾿Αἀρχάγαϑον καὶ δόξας ἀγαϑὸς ἀνὴρ γεγονέναι πάλιν 
ἐστράτευσεν sig τοὺς ἄνω τῆς Διβύης τόπους. ὑπερ- 

βαλὼν δὲ τὰς πόλεις ὧν πρότερον ἐγεγόνει κύριός, 
παρεισέπεσεν sig τὴν καλουμένην Μιλτινὴν πόλιν, 

16 ἀπροσδοκήτως ἐπιφανείς συστραφέντων δ᾽ ἐπ᾽ αὐτὸν 3 
τῶν βαρβάρων καὶ κρατησάντων ἐν ταῖς ὁδοῖς ἐξ- 
εβλήϑη παραλόγως καὶ πολλοὺς τῶν στρατιωτῶν ἀπ- 
ἔβαλεν. ἐντεῦϑεν δ᾽ ἀναξεύξας προῆγεν δι᾽ ὄρους 
ὑψηλοῦ παρήκοντος ἐπὶ σταδίους διακοσίους, πλήρους 

80 δ᾽ ὄντος αἰλούρων, ἐν ᾧ συνέβαινε μηδὲν ὅλως πτηνὸν 

νεοττεύειν μήτε ἐπὶ τοῖς δένδρεσι μήτε ἐν ταῖς φά- 

ραγξι διὰ τὴν ἀλλοτριότητα τῶν προειρημένων ξῴων. 
διελθὼν δὲ τὴν ὀρεινὴν ταύτην ἐνέβαλεν εἷς χώραν 8 

1 “σφοδελώδεις]) cf. Tissot. ll. 2. Μεσχάλὰν F; ign.; οὗ 
Tissot. 1.1. 4 ἐν τῇ τρίτῃ βίβλῳ] tacet de eis revera Diodorus 
(Wess.); ἐν τῇ ἑβδόμῃ β. Dind. (cf. VII 7). 6 ἄκρα Ἵππου) 
cf. XX 55,3; Meltzer I p. 402. 4 τελευταῖον Ε΄. τὴν προσ- 
αἀγορευομένην Axoíóc] cf. Wilmanns CJL. VIII p. 147; Tissot. 
l.l IIp.286. $8 αὐτόνομον ἣν] αὐτονομουμένην F. 14 Μιλτι- 
vn» (s. ἃ.) αὶ Μιλτινὴν X. Μιλτιάνην F; ign. 18 ἐντεῦϑεν δια- 
ξεύξας καὶ ἀναζεύξας X. ἐπ᾽ ὄρους F, corr. 2. m.; in marg. 
3. m.: ὄρος πλῆρες αἰλούρων. 20 μηδὲν ὅλως πτυνόνν v x 
πτηνὸν F. 29] μητ᾽ ἐπὶ Kaelker Ὁ. 801. ἂἐνλ ἐτὰ Ww SSrt- 
Heiske (cf. ΠῚ 10, 6). 248 δὲ om. X. 

νι" 



260 Diodor. XX 58. 59. 

ἔχουσαν πλῆϑος πιϑήκων καὶ πόλεις τρεῖς τὰς ἀπὸ 
τούτων τῶν ξῴων ὀνομαξομένας εἷς τὸν ᾿Ελληνικὸν 

τρόπον τῆς διαλέχτου μεϑερμηνευομένας Πυιϑηκούσσας. 

4 ἐν δὲ ταύταις οὐκ ὀλίγα τῶν νομίμων πολὺ παρήλ- 
λαττς τῶν παρ᾽ ἡμῖν. τάς vs γὰρ αὐτὰς olxíug οἷ s 

πίθηκοι κατῴκουν τοῖς ἀνθρώποις, ϑεοὶ παρ᾽ αὐτοῖς 
νομιξόμενοι καϑάπερ παρ᾽ «Αἀϊγυπτίοις οἱ κύνες, ἔχ vs 
τῶν παρεσκευασμένων ἐν τοῖς ταμιείοις τὰ ξῷα τὰς 

τροφὰς ἐλάμβανον ἀκωλύτως ὁπότε βούλοιντο. καὶ τὰς 
προσηγορίας δ᾽ ἐτίϑεσαν οἱ γονεῖς τοῖς παιδὶ κατὰ τὸ 1 

πλεῖστον ἀπὸ τῶν πιϑήκων, ὥσπερ παρ᾽ ἡμῖν ἀπὸ τῶν 

ϑεῶν. τοῖς δ᾽ ἀποκτείνασι τοῦτο τὸ ξῷον ὡς ἠσεβη- 

κόσι τὰ μέγιστα ϑάνατος ὥριστο πρόστιμον" διὸ δὴ 

καὶ παρά τισιν ἐνίσχυσεν ἐν παροιμίας μέρδι λεγόμενον 

ἐπὶ τῶν ἀνατεὶ κτεινομένων ὅτι πιϑήχου αἷμ’ ἀπο- ὦ 
τίσειαν. ὁ δ᾽ οὖν Εὔμαχος μίαν μὲν τούτων τῶν πό- 

λεὼν ἕλὼν κατὰ κράτος διήρπασε, τὰς δὲ δύο προσ- 

ηγάγετο. πυνθανόμενος δὲ τοὺς περιοικοῦντας βαρ- 

βάρους ἀϑροίξειν ἐπ᾽ αὐτὸν μεγάλας δυνάμεις προῆγε 
συντονώτερον, διεγνωκὼς ἐπανιέναι πρὸς τοὺς ἐπὶ 30 
ϑαλάττῃ τόπους. 

59 Μέχρι μὲν δὴ τούτων τῶν καιρῶν ἐν τῇ Διβύῃ 
κατὰ νοῦν ἅπαντα τὰ πράγματα τοῖς περὶ τὸν ᾿᾽4ρ- 

χάγαϑον ἦν. μετὰ δὲ ταῦτα τῆς γερουσίας ἐν Καρ- 
χηδόνι βουλευσαμένης περὶ τοῦ πολέμου καλῶς ἔδοξε ss 

e 

i-r) 

2 τῶν toov om. F; ast. not. Steph. 8 Πιϑηκούσας F; 
cf. XX A4, 7. ὅ παρ᾽ ἡμῖν] ἐν ἡμῖν RX. S ταμείοις F. 
9 βούλοιτο RX. 18 δὴ om. R, suppl. 1. m. 14 in marg. 
cod. R 8. m. παροιμίαι — 15 ἐπὶ τῶν ἀνατεὶ κτεινομένων] ἀνα- 
τεινομένων ER (corr. 2. m. in marg) ΧΕ αἷμ’ ἀποτίσειαν Ἢ 

recte; ol ποτίσειαν X. αἷμα ποτίσειαν Ε΄; ἀπέτισαν Reiske. 
20 ἐπὶ ϑαλάττῃ ἐπιθαλαττίους Y. 99 BY οὖν WV.  9& καλῶς 
del voluit Dind. 
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τοῖς συνέδροις τρία στρατόπεδα ποιήδαντας ἐκ τῆς 
πόλδως ἐχπέμψαι, τὸ μὲν ἐπὶ τὰς παραϑαλαττίους 

πόλεις, τὸ δ᾽ cig τὴν μεσόγειον, τὸ δ᾽ εἷς τοὺς ἄνω 

τόπους. ἐνόμιξον γὰρ τοῦτο πράξαντες πρῶτον μὲν 
τὴν πόλιν ἀπαλλάξειν τῆς πολιορκίας, ἅμα δὲ καὶ τῆς 

σιτοδείας" πολλῶν γὰρ καὶ παντοδαπῶν ὄχλων συμ- 

πεφευγότων εἷς τὴν Καρχηδόνα συνέβαινε πάντων 

γεγονέναν σπάνιν, ἐξανηλωμένων ἤδη τῶν ἐπιτηδείων" 

ἀπὸ δὲ τῆς πολιορκίας οὐκ ἦν κίνδυνος, ἀπροσίτου 
τῆς πόλεως οὔδης διὰ τὴν ἀπὸ τῶν τειχῶν καὶ τῆς 

ϑαλάττης ὀχυρότητα᾽ ἔπειϑ᾽ ὑπελάμβανον καὶ τοὺς 
συμμάχους διαμένειν μᾶλλον πλειόνων στρατοπέδων 

ὄντων ἐν ὑπαίϑρῳ τῶν παραβοηϑούντων᾽ τὸ δὲ μέγυ- 

ὅτον, ἤλπιξον χαὶ τοὺς πολεμίους ἀναγκασϑήσεσϑαι 

μερίξειν τὰς δυνάμεις καὶ μακρὰν ἀποσπᾶσϑαν τῆς 

Καρχηδόνος. ἅπερ ἅπαντα κατὰ τὴν ἐπίνοιαν αὐτῶν 
συνετελέσϑη᾽ τρισμυρίων μὲν γὰρ στρατιωτῶν ἐκ τῆς 

πόλεως ἐκπεμφϑέντων οἱ καταλειπόμενοι ἔμποροι οὐχ 
οἷον ἱκανὰ πρὸς αὐτάρχειαν εἶχον, ἀλλ᾽ ἐκ περιουσίας 
ἐχρῶντο δαψιλέσι πᾶσιν, οἵ τε σύμμαχοι τὸ πρὸ τοῦ 

διὰ τὸν ἀπὸ τῶν πολεμίων φόβον ἀναγκαξόμενοι 

προστίθεσϑαι τοῖς πολεμίοις τότε πάλιν ϑαρρήσαντες 

8. 4 post πόλεις pergit F: τὸ δὲ ἐπὶ τοὺς ἄνω τόπους, τὸ 
δ᾽ ἐπὶ τὴν μεσογαίαν (corr. 29. m. in marg). 4 πράξαντας E 
(corr. 2. m.) F. 5 ἀπαλλάξαι F. ἅμα vs? Dind. 6 ovu- 
gevyóvov X. 8. ἐξαναλωμένων X. 9 ἀπὸ δὲ τῆς πολ. oóx ἦν 
κίνδυνος] ὁ δὲ τῆς wok. οὐκ ἦν κίνδυνος libri; corr. (cf. e. g. 
XIV 86, 4); ὁ δὲ τῆς πολ. οὖκ ἡνία κίνδυνος Madv. I p. 615. 
11 ὀχυρὰ πρὸς πολιορκίαν ἡ Καρχηδὼν in marg. cod. F 8. m. 
12 διαμένειν codd.; διαμενεῖν edd.; cf. XIV 48, 4. 15 &x- 
εὐσπάσϑαι RX. 18 καταλιπόμενοι F. ἕμποροι susp.; 'desi- 
dero ἐν τῇ πόλει vel tale quid' Dind.; ἔμφρουροι MsS3. V 
p. 614. 19 sig περιουσίας RX. 98 oi δι eS. M S 

σῶν» F. 

ho 
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60 ἀνέτρεχον sig τὴν προὐπάρχουσαν φιλίαν. ὃ δ᾽ ᾽4ρ- 
χάγαϑος δρῶν διδιλημμένην ἅπασαν τὴν Διβύην πολε- 

μίοις στρατοπέδοις καὶ αὐτὸς διεῖλε τὴν δύναμιν καὶ 

μέρος μὲν ἐξέπεμψεν εἷς τὴν παραϑαλάττιον, τῆς δ᾽ 
ἄλλης στρατιᾶς ἣν μὲν Αἰσχρίωνι παραδοὺς ἐξέπεμψεν, 5 

ἧς δ᾽ αὐτὸς ἡγεῖτο, καταλιπὼν τὴν ἱκανὴν φυλακὴν 
2 ἐπὶ τοῦ Τύνητος. τοσούτων δὲ στρατοπέδων ἐπὶ τῆς 

χώρας πανταχῇ πλαξομένων καὶ προσδοκωμένης ἔσεσϑαι 

πραγμάτων. ὁλοσχεροῦς μεταβολῆς ἅπαντες ἠγωνίων, 
8 καραδοκοῦντες τὸ τέλος τῶν ἀποβησομένων. ᾿άννων i 

μὲν οὖν ἡγούμενος τοῦ κατὰ τὴν μεσόγειον στρατο- 
πέδου ϑεὶς ἐνέδραν τοῖς περὶ τὸν Αἰσχρίωνα καὶ 
παραδόξως ἐπιθέμενος ἀνεῖλε πεξοὺς μὲν πλείους τῶν 

τετρακισχιλίων, ἱππεῖς δὲ περὶ διακοσίους, ἐν οἷς ἦν 

καὶ αὐτὸς Ó στρατηγός" τῶν δ᾽ ἄλλων οἱ μὲν ἥλωσαν, 
οἱ δὲ διεσώϑησαν πρὸς ᾿Αρχάγαϑον, ἀπέχοντα σταδίους 
πεντακοσίους. Ἰμίλκων δ᾽ ἐπὶ τοὺς ἄνω τόπους στρα- 

τεύειν ἀποδειχϑεὶς τὸ μὲν πρῶτον ἐφήδρευε" τῇ πόλει 
πρὸς τὸν Εὔμαχον, ἐφελκόμενον βαρὺ τὸ στρατόπεδον 461 

5 διὰ τὰς ἐκ τῶν ἁλουσῶν πόλεων ὠφελείας. μετὰ δὲ 30 

ταῦτα τῶν Ἑλλήνων ἐκταξάντων τὴν δύναμιν καὶ προ- 

καλουμένων εἷς μάχην ᾿Ιμίλκων μέρος μὲν τῆς στρατιᾶς 

κατέλιπε διεσκευαόσμένον ἐν τῇ πόλει, διακελευσάμενος, 

μὰ σι 

m» 

1 ἔτρεχον RX. εἰς] πρὸς F. 9. ὁλοσχερῶν libri; corr. 
Dind. (cf. Pol. VI 8, 1). 10 Ἄἄνων F. 19 ἕνεδραν F. 
17 ᾿Δμίλκων F. στρατεύειν) στρατηγὸς F. 18 ἐφήδρευε" τῇ 
πόλει πρὸς τὸν Εὔμ. τινὶ πόλει Rhod.; προσζδεχόμενος» aut 
προσζδοκῶν) τὸν Εὖμ. Reiske; 'forte loco τῇ πόλει leg. est 
τῇ παρεμβολῇ (v.929 ἐν τῇ παρεμβολῇ el p. 268 v. 8 μέρος τῆς 
παρεμβολῆς)’ Reiske; ἕν τινι πόλει Holm G. S. II p. 478; Meltzer I 
p. $29; ego (cum Wess. nomen urbis excidisse censeo, cui 
Himilco praesidio erat. 19 ἐφελκόμενος R (corr. 2. m.) X. 
Z2 Luxor μὲν μέρος τῆς στο. V. 
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ὕταν αὐτὸς ἀναχωρῇ προσποιούμενος φεύγδιν, ἐπεξελ- 
ϑεῖν τοῖς ἐπιδιώκουσιν᾽ αὐτὸς δὲ προαγαγὼν τοὺς ἡμί- 

ὅεις τῶν στρατιωτῶν καὶ μικρὸν πρὸ τῆς παρεμβολῆς 

συνάψας μάχην εὐθὺς ἔφευγεν ὡς καταπεπληγμένος. 
ol δὲ περὶ τὸν Εὔμαχον ἐπαρϑέντες τῇ νίκῃ καὶ τῆς 

τάξεως οὐδὲν φροντίσαντες ἐδίωκον καὶ τεϑορυβημένως 

τῶν ὑποχωρούντων ἐξήπτοντο᾽ ἄφνω δὲ καϑ᾽ ἕτερον 
μέρος τῆς πόλεως ἐχχυϑείσης τῆς δυνάμδως κατ- 

εἑσχευασμένης καὶ πλήϑους ἱκανοῦ πρὸς ὃν παρα- 

κέλευσμα συναλαλάξαντος κατεπλάγησαν. ἐμβαλόντων 

οὖν τῶν βαρβάρων εἷς ἀσυντάκτους καὶ πεφοβημένους 

διὰ τὸ παράδοξον, ταχὺ τροπὴν συνέβη γενέσϑαι τῶν 
Ἑλλήνων. ὑποτεμομένων δὲ τῶν Καρχηδονίων τὴν 

εἷς τὴν στρατοπεδείαν ἀποχώρησιν τῶν πολεμίων 
ἠναγχάσϑησαν οἱ περὶ τὸν Εὔμαχον καταφυγεῖν ἐπὶ 
τὸν πλησίον λόφον ὕδατος σπανίξοντα. περιστρατο- 

πεδευσάντων δὲ τὸν τόπον τῶν Φοινίχων ἅμα μὲν 

ὑπὸ τοῦ δίψους καταπονηϑέντες, ἅμα δ᾽ ὑπὸ τῶν πο- 
λεμίων κρατούμενοι ὄὀχεδὸν ἅπαντες ἀνῃρέθησαν" ἀπὸ 

μὲν γὰρ πεξῶν ὀκτακισχιλίων τριάκοντα μόνον διεσώ- 

ϑησαν, ἀπὸ δ᾽ ἱππέων ὀκτακοσίων τετταράχοντα διὲ- 
ἔφυγον τὸν κίνδυνον. ὃ δ᾽ 4oyéyo)og τηλικαύτῃ 6] 

συμφορᾷ περιπεσὼν ἐπανῆλϑεν εἷς Τύνητα. καὶ τῶν 
μὲν ἐκπεμφϑέντων στρατιωτῶν τοὺς περιλειπομένους 

μετεπέμπετο πανταχόϑεν, sig δὲ τὴν Σικελίαν ἐξέπεμψε 

τοὺς δηλώδοντας τῷ πατρὶ τὰ συμβεβηκότα καὶ παρα- 

2 προάγων F. τοὺς ἡμίσεις om. F. 4 ἔφυγεν Χ. 9 ἱκα- 
νοῦς X. 10 συναλλαλάξαντος F. — 11—18 εἰς ἀσυντάκτους --- 
Ἑλλήνων] sig τὰς ἀσυντάκτους αὐτῶν φάλαγγας ταχὺ τροπὴν 
συνέβη γενέσϑαι τῶν Ἑλλήνων πεφοβημένους (810) διὰ τὸ παρά- 
δοξον Χ. 18 τῶν Καρχηδονίων del. iussit Madx. l ς S3S. 
95 παντοχόϑεν X. 

- 

8 



264 Diodor. XX 61. 62. 

2 καλέδσοντας βοηϑεῖν τὴν ταχίστην. τοῖς δὲ προγεγονό- 

σιν ἀτυχήμασιν ἑτέρα τοῖς "Ἔλλησιν ἐλάττωσις ἐπεγέ- 

vero' ἀπέστησαν μὲν γὰρ ἀπ᾽ αὐτῶν πλὴν ὀλίγων 
ἅπαντες οἱ σύμμαχοι, συνεστράφησαν δὲ αἱ τῶν πο- 

λεμίων δυνάμεις καὶ πλησίον ποιησάμδνοι παρεμβολὰς 5 

8 ἐφήδρευον. Ἰμίλκων μὲν γὰρ κατελάβετο τὰ στενὰ 
καὶ τῶν ἀπὸ τῆς χώρας εἰσβολῶν ἀπέκλεισε τοὺς ἔναν- 

τίους, ἀπέχοντας σταδίους ἑἕχατόν᾽ ἐκ δὲ ϑατέρου μέ- 
ρους ἐστρατοπέδευσεν ᾿Ἁτάρβας ἀπὸ τεσσαράκοντα στα- 

4 δίων τοῦ Ἰύνητος. διόπερ τῶν πολεμίων οὐ μόνον i0 

τῆς θαλάττης, ἀλλὰ καὶ τῆς χώρας κυριδυόντων σιτο- 

δείᾳ τε συνέβαινε συνέχεσθαι τοὺς “Ἑλληνας καὶ τῷ 
φόβῳ πάντοϑεν κατείχοντο. 

δ Ἐν ἀϑυμίᾳ δὲ δεινῇ πάντων ὄντων ᾿4γαϑοκλῆς 
ὡς ἐπύϑετο τὰ κατὰ τὴν Διβύην ἐλαττώματα, παρ- :5 
εὐχευάσατο ναῦς |vs] μαχρὰς ἑπτακαίδεκα, διανοούμε- 

vog βοηϑεῖν τοῖς περὶ τὸν ᾿ρχάγωαϑον. καὶ τῶν κατὰ 
Σικελίαν δὲ πραγμάτων ἐπὶ τὸ χεῖρον αὐτῷ μετα- 
βεβληκότων διὰ τὸ τοὺς περὶ Ζ,εινοκράτην φυγάδας 

 ηὐξῆσϑαι ἐπὶ πλεῖον τὸν μὲν ἐν τῇ νήσῳ πόλεμον so 
τοῖς περὶ Δεπτίνην στρατηγοῖς ἐνεχείρισεν, αὐτὸς δὲ 
πληρώσας τὰς ναῦς ἐπετήρει τὸν τοῦ πλοῦ καιρόν, 

ἐφορμούντων τῶν Καρχηδονίων τριάκοντα ναυσί. xo0'459 
ὃν δὴ χρόνον ἐκ Τυρρηνίας αὐτῷ κατέπλευσαν ὀκτω- 

e 

9 ἕτεραι --- ἐλαττώσεις ἐπεγένοντο F. — 8 ἀπ᾽ αὐτῶν] ἁπάν- 
vo» F. 6 Aulxo» F. 4 τὴν ---εἰσβολὴν F, corr. 9. m; 
τῶν ἀπὸ τῆς χώρας εἰσβολῶν vix sanum; ἐπὶ τῆς χώρας Wess. 
(cf. XIV 8, 2); f. ἀπὸ delendum (cf. v. 8. 9. "4vdoflec ἑἐστρατο- 
πέδευσεν F. 19 τοὺς "EAAqvag om. F, add.2.m. 14 πάντων] 
τούτων F. 16 [vs] del. Dind. — 18 μεταβεβληκότων] διαβεβη- 

. κότων F. 19 περὶ τὸν 4. F. 20 qó£5o0" ἐπὶ πλέον Kaelker 
p.807. 21 ἐνεχείρησεν R (corr. 2. m. in marg) F. 28 τῶν] 
ze σῶν F. 24 cf. Beloch IIl 1 p. 204 &.2. αὐτῶν X. 
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καίδεκα ναῦς ἐπὶ βοήϑειαν, cV διὰ νυχτὸς sig τὸν 

λιμένα εἰσπεσοῦσαι τοὺς Καρχηδονίους ἔλωϑον. ὃ δ᾽ 
᾿4γαϑοκλῆς ταύτης τυχὼν τῆς ἀφορμῆς κατεστρατήγησε 
τοὺς πολεμίους, τοῖς μὲν συμμάχοις μένειν παραγγεί- 

6 λὰς μέχρι ἂν αὐτὸς ἐχπλεύσας ἐπισπάσηται τοὺς Φοΐνι- 

κας πρὸς τὸν διωγμόν, αὐτὸς δέ, καθάπερ. ἦν συν- 
τεϑειμένος, ἐκ τοῦ λιμένος ἀνήχϑη κατὰ σπουδὴν τοῖς 

ἑπτακαίδεκα σκάφεσιν. εἶθ᾽ οἱ μὲν ἐφορμοῦντες ἐδίω- 
xov, οἱ δὲ περὶ τὸν ᾿4γαϑοκλέα κατανοήσαντες τοὺς 

10 Τυρρηνοὺς παραφαιϊινομένους ἐκ τοῦ λιμένος ἄφνω τὰς 

ναῦς ἐπέστρεψαν καὶ καταστάντες εἷς ἐμβολὴν διεναυ- 
μάχουν τοῖς βαρβάροις. οἱ δὲ Καρχηδόνιοι διά vs τὸ 

παράδοξον καὶ διὰ τὸ τῶν πολεμίων εἷς μέσον ἀπο- 

λαμβάνεσϑαι τὰς ἰδίας τριήρεις καταπλαγέντες ἔφυγον. 

15 δἶθ᾽ οἱ μὲν Ἕλληνες πέντε νεῶν αὐτάνδρων ἐκυρίδυ- 8 
σαν, ὁ δὲ τῶν Καρχηδονίων στρατηγὸς ἁλισκομένης 
ἤδη τῆς ναυαρχίδος ἀπέσφαξεν ἑαυτόν, προκρίνας τὸν 
ϑάνατον τῆς προσδοκηϑείδης αἰχμαλωσίας. οὐ μὴν 

ἐφάνη ys εὖ βεβουλευμένος" 4j γὰρ ναῦς φοροῦ πνεύ- 
30 ματος ἐπιλαβομένη τοῦ δόλωνος ἀρϑέντος ἐξέφυγε τὸν 

κίνδυνον. ᾿4γαϑοκλῆς μὲν οὖν οὐδ᾽ ἐλπίδας ἔχων τοῦ 62 
κατὰ ϑάλατταν περιέσεσϑαί ποτε Καρχηδονίων ἐνίκησε 

ναυμαχίᾳ παραδόξως καὶ τὸ λοιπὸν ϑαλασσοκρατῶν 

παρείχετο τοῖς ἐμπόροις τὴν ἀσφάλειαν. διόπερ οἱ Συ- 

46 ρακόσιοι, πάντοϑεν πρὸς αὐτοὺς κομιξομένης ἀγορᾶς, 

- 

1 νῆες F. oi om. X, suppl in marg. εἰς τὸν (uxQ0v) 
λιμέναῦϑ Schubring Rh. Mus. n. 8. p. 32; aliter — non 
recte — Schubert Ag. p. 150. — B μέχρις F. 6 πρὸς] εἰς F. 
συντοϑειμένον F. — 11 ἔμβολον F, corr. 2. m. διεναυμάχϑι F. 
14 ἔφυγον X. 19 γ᾽ εὖ Kaelker p. 3807. ἐφόρου F. 0 τοῦ 
δόλωνος ἀρϑέντος] ἅμα τοῦ ἱστίου ἀρθέντος V. — Δ ταὐτὸ SS 
λατεών ποτὲ z. F. τῶν K. Ἐ. 
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ἀντὶ τῆς τῶν ἐπιτηδείων σπάνεως ταχέως πάντων 
ἔσχον δαψίλδιαν. ὁ δὲ -δυνάστης μετεωρισϑεὶς τῷ 
γεγονότι προτερήματι Δεπτίνην ἐξαπέστειλε λεηλατή- 

ὅοντα τὴν πολεμίαν καὶ μάλιστα τὴν ᾿Ακραγαντίνην. 
ὁ γὰρ Ξενόδοκος διὰ τὴν γεγενημένην ἧτταν βλασφη- 
μούμενος. ὑπὸ τῶν ἀντιπολιτευομένων ἐστασίαξε πρὸς 
αὐτούς. παρήγγειλε μὲν οὖν τῷ “επτίνῃ πεὶρᾶσϑαι 
προκαλέσασϑαι τὸν ἄνδρα πρὸς τὴν μάχην" ῥᾳδίως γὰρ 

προτερήσειν ὡς στασιαξούδης δυνάμεως καὶ προηττη- 
μένης. ὅπερ καὶ συνετελέσθη ὃ μὲν γὰρ Δεπτίνης 
ἐμβαλὼν sig τὴν ᾿ἀκραγαντίνην τὴν χώραν ἐδήου, ὁ 
δὲ Ξενόδοκος τὸ μὲν πρῶτον ἡσυχίαν εἶχεν, οὐ νομί- 
tov αὑτὸν ἀξιόμαχον εἶναι, ὀνειδιζόμενος δὲ ὑπὸ τῶν 
πολιτῶν εἰς δειλίαν προήγαγε τὴν στρατιάν, τῷ μὲν 

ἀρυιϑμῷ βραχὺ λειπομένην τῶν ἐναντίων, τῇ δ᾽ ἀρετῇ 
πολὺ καταδεεστέραν οὖσαν, ὡς ἂν τῆς μὲν πολιτικῆς 
ἐν ἀνέσει καὶ σκιατραφίᾳ γεγενημένης, τῇς δ᾽ ἐν 
ἀγραυλίᾳ καὶ συνεχέσι στρατείαις γεγυμνασμένης. διὸ 

καὶ μάχης γενομένης οἱ περὶ τὸν Δεπτίνην ταχὺ τοὺς 

᾿Ακραγαντίνους τρεψάμενοι συνεδίωξαν sig τὴν πόλιν" 

15 

30 

ἔπεσον δ᾽ ἐπὶ τῆς παρατάξεως τῶν ἡττηϑέντων πεζοὶ 468 
μὲν περὶ πεντακοσίους, ἱππεῖς δὲ πλείω τῶν πεντή- 

κοντα. εἶϑ᾽ οἱ μὲν ᾿Ακραγαντῖνοι δυσφοροῦντες ἐπὶ 
τοῖς ἐλαττώμασιν ἐν αἰτίαις εἶχον τὸν Ξενόδοκον, ὡς 

δι’ ἐκεῖνον δὶς ἡττημένοι᾽ ὃ δὲ φοβηϑεὶς τὰς ἐπιφερο- 
μένας εὐθύνας καὶ κρίσεις ἀπεχώρηδεν sig τὴν Γέλαν. 

1. 9 ἔσχον πάντων δ. F. 7 παρήγγειλεν οὖν ἘΞ. πειρᾶσϑαι 
καὶ προσκαλεῖσϑαι F. 8 πρὸς μάχην Hertl III p. 37. 
11 ᾿ἀκραγαντίνων F. ἐδήου τὴν y. F. 14 ἦγε F, corr. 2. m. 
in marg. 16 οὖσαν om. RX. ὡς ἂν om. F, add. 2. m. 
18 συνεχέσε πόνοις καὶ στρατιαῖς V. — 22 πλείους vel πλεῖον Dind. 
24 ἐν αἐτέχκες εἶχον] ἐναντίον εἶχον καὶ ἐν αἰτίαις ἃ. Ἐπκνοδόνον X. 

25 
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᾿4γαϑοκλῆς δὲ ἐν ἡμέραις ὀλίγαις καὶ πεξῇ καὶ 63 

κατὰ ϑάλατταν νενικηκὼς τοὺς πολεμίους ἔϑυε τοῖς 

ϑεοῖς καὶ λαμπρὰς ὑποδοχὰς τῶν φίλων ἐποιεῖτο. 

ἀπετίϑετο δ᾽ ἐν τοῖς πότοις τὸ τῆς τυραννίδος ἀξίωμα 

καὶ τῶν τυχόντων ἰδιωτῶν ταπεινότερον ἑαυτὸν ἀπ- 
ἐδείκνυεν, ἅμα μὲν διὰ τῆς τοιαύτης πολιτείας ϑηρώ- 
μδνος τὴν παρὰ τῶν πολλῶν εὔνοιαν, ἅμα δὲ διδοὺς 

ἐν τῇ μέϑῃ x«9' αὑτοῦ παρρησίαν ἀκριβῶς κατενόει 
τὴν ἑκάστου διάνοιαν, τῆς ἀληϑείας ἐκφερομένης ἀπα- 
ρακαλύπτως διὰ τὸν οἷνον. ὑπάρχων δὲ καὶ φύσει 
γελωτοποιὸς καὶ μῖμος οὐδ᾽ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ἀπείχετο 
τοῦ σχώπτειν τοὺς καϑημένους καί τινας αὐτῶν εἶ- 

κάξειν, ὥστε τὸ πλῆϑος πολλάκις εἷς γέλωτα ἐκτρέπε- 

σϑαι, καϑάπερ τινὰ τῶν ἠθολόγων ἢ ϑαυματοποιῶν 

ϑεωροῦντας. δορυφορούμενος δὲ ὑπὸ πλήϑους sig τὰς 

ἐκκλησίας εἰσήει μόνος, οὐχ ὁμοίως Ζ!ηονυσίῳ τῷ τυ- 
ράννῳ᾽ οὗτος γὰρ ἐπὶ τοσοῦτον ἀπίστως διέκειτο πρὸς 
ἅπαντας ὥστε κατὰ μὲν τὸ πλεῖστον κομᾶν καὶ moyo- 

νοτροφεῖν, ὕπως μὴ συναναγκασϑῇ τῷ τοῦ xovgéog 
σιδήρῳ παραβαλεῖν τὰ κυριώτατα μέρη τοῦ σώματος" 
εἶ δὲ καί ποτε χρεία γένοιτο τὴν κεφαλὴν ἀποκείρα- 

σϑαι, περιέκαξ τὰς τρίχας, μίαν ἀσφάλειαν τυραννίδος 

ἀποφαινόμενος τὴν ἀπιστίαν. ὃ δ᾽ οὖν ᾿4γαϑοκλῆς 
παρὰ τὸν πότον λαβὼν ῥυτὸν μέγαν χρυσοῦν εἷπεν 
ὡς οὐ πρότερον ἀπέστη τῆς κεραμευτικῆς τέχνης ἕως 

1 ὀλύγαις X; ἐν ὀλίγαις ἡμέραις F. 7 παρὰ om. F. 
πολῶν Χ. 9 ἐκφερομένης] φαινομένης F. 11 μίμος RX. 
12 εἰκάξειν)] οἵ. Chinnock class. rev. VI 6 p. 260. 18 πολλά- 
xig τὸ πλῆϑος F. εἰς γέλωτ᾽ ἐκτρ. Kaelker p. 807. 14 καὶ 
καϑάπερ F. in marg. cod. F 8. m.: φύσϑι γελωτοποιὸς καὶ 
μίμος ὁ ᾿4γαθϑοκλῆς. 17 ἀπιστίας F. 20 παραβάλλειν X. 
κυριώτατα) cf. XVII 108, 6, ubi r&eproQexe wuxqVoMs WORSE 
(cf. II 58, 4). 

9. 
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τοιαῦτα ἐχπωμάτων πλάσματα φιλοτεχνῶν ἐκχεραμεύ- 
σατο. οὐ γὰρ ἀπηρνεῖτο τὴν ἐπιστήμην, ἀλλὰ καὶ τοὐ- 

ναντίον ἐκαυχᾶτο, διὰ τῆς ἰδίας ἀρετῆς ἀποφαινόμενος 
ἀντὶ τοῦ ταπεινοτάτου βίου τὸν ἐπιφανέστατον μετ- 

6 διληφέναι. καί ποτε πολιορκοῦντος αὐτοῦ τινὰ τῶν 5 

οὐχ ἀδόξων πόλδων καὶ τῶν ἀπὸ τοῦ τείχους βοώντων 

«Κεραμεῦ καὶ καμινδῦ, πότε τοὺς μισϑοὺς ἀποδώσεις 

τοῖς στρατιώταις;» ὑπολαβὼν εἶπεν «Ὅταν ταύτην ἐξ- 
6 ἕλω.» οὐ μὴν ἀλλὰ διὰ τὴν ἐν τοῖς πότοις εὐτραπελίαν 
κατανοήσας τῶν μεϑυόντων τοὺς ἀλλοτρίως τὰ πρὸς 10 

τὴν δυναστείαν ἔχοντας παρέλαβεν αὐτούς ποτὲ κατ᾽ 

ἰδίαν πάλιν ἐπὶ τὴν ἑστίασιν καὶ τῶν ἄλλων Zvgoxo- 
σίων τοὺς μάλιστα πεφρονηματισμένους. τὸν ἀριϑμὸν 

πεντακοσίους ὄντας" οἷς περιστήσας τῶν μισϑοφόρων 
τοὺς δὐθέτους ἅπαντας ἀπέδφαξεν. σφόδρα yàg εὐ- 

λαβεῖτο μὴ χωρισϑέντος αὐτοῦ sic Μιβύην καταλύσωσι 

τὴν δυναστείαν, ἐπικαλεσάμενοι τοὺς μετὰ Ζ͵εινοκρά- 

τους φυγάδας. τοῦτον δὲ τὸν τρόπον ἀσφαλισάμενος 464 
τὰ κατὰ τὴν ἀρχὴν ἐξέπλευσεν ἐκ τῶν Συρακουσσῶν. 

64 ΒΚΚαὶ κομισϑεὶς εἷς Διβύην κατέλαβε τὸ στρατό- 30 

πεδον ἐν ἀϑυμίᾳ καὶ σπάνει πολλῇ᾽ διόπερ κρίνων 
συμφέρειν διαγωνίξεσθϑαι παρεκάλεσε τοὺς στρατιώτας 
εἷς τὸν κίνδυνον x«l προαγαγὼν τὴν δύναμιν ἐκ- 
τεταγμένην προεκαλεῖτο τοὺς βαρβάρους sig μάχην. 

2 siys δὲ πεζοὺς μὲν τοὺς ἅπαντας ὑπολειπομένους 

Ἕλληνας ἑξακισχιλίους, Κελτοὺς δὲ καὶ Σαυνίτας 

[wi ed 

4 ταπεινοῦ X. 4sqq. cf. Plut. Apophthegm. p. 176 F. 
10 τὰ om. F. 11 τότε Madv. I p. 515. 14 σπεντακ.] cf. 
Polyaen. V 8, 8. 16 γωρισϑέντος sig Λιβύην αὐτοῦ F. 
Z0 κατελάβετο F. 91 κρίνας F. 22 cvugéosw] συμφέρων ἔστι X. 
£8 σροχσπέγων F. 95 πεζοὺς’ μὲν om. KW. ὑπολιπομένους F. 
£8 Zrorsírwg libri omnes; cf. XV1 46,8; XYX 10,1, X $5. 
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καὶ Τυρρηνοὺς τούτων οὐκ ἐλάττους, Δίβυας δὲ μικρὸν 

ἀπολείποντας τῶν μυρίων, οὃς ἐφέδρους εἷναι συν- 
ἔβαινε, συμμεταβαλλομένους ἀδὶ τοῖς καιροῖς" χωρὶς δὲ 8 

τούτων ἠχολούϑουν ἱππεῖς χίλιοι πεντακόσιοι, ξεύγη 

δὲ Διβύων πλείω τῶν ἑξακισχιλίων. οἱ δὲ Καρχη- 
δόνιοι κατεστρατοπεδευχότες ἐπὶ τῶν ὑπερδεξίων καὶ 
δυσπροσίτων διακινδυνεύειν μὲν πρὸς ἀνθρώπους ἀπο- 

γινώσκοντας τὴν σωτηρίαν οὐκ ἔχρινον, μένοντες δ᾽ 

ἐν τῇ παρεμβολῇ καὶ πάντων εὐποροῦντες τῇ σπάνει 
10 καὶ τῷ χρόνῳ καταπολεμήσειν τοὺς ἐναντίους ἤλπιξον. 

ὁ δ᾽ ᾿4γαϑοκλῆς οὐ δυνάμενος μὲν αὐτοὺς sig τὰ πεδία 4 

προάγεσϑαι, τῶν δὲ καιρῶν ἀναγκαξόντων τολμᾶν τι 

καὶ παραβάλλεσθαι τὴν δύναμιν ἤγαγεν ἐπὶ τὴν τῶν 

βαρβάρων στρατοπεδείαν. ἐπεξελϑόντων οὖν τῶν Καρ- 
χηδονίων καὶ πολὺ τῷ πλήϑει καὶ ταῖς δυσχωρίαις 

ὑπερεχόντων ἐπὶ μέν τινα χρόνον οἱ περὶ τὸν ᾿᾽4γα- 
ϑοκλέα διεκαρτέρουν πάντοϑεν ἐκϑλιβόμενοι, μετὰ δὲ 

ταῦτ᾽ ἐνδόντων τῶν μισϑοφόρων καὶ τῶν ἄλλων ἠναγ- 
κάσϑησαν ἀναχωρῆσαι πρὸς τὴν στρατοπεδείαν. οἱ δὲ 5 
βάρβαροι βαρέως ἐπικείμενοι τοὺς μὲν Δίβυας παρ- 

ἤλλαττον οὐδὲν ἐνοχλοῦντες, ἵνα τὴν εὔνοιαν αὐτῶν 
ἐκκαλέσωνται, τοὺς δ᾽ Ἕλληνας καὶ μισϑοφόρους γνω- 
οίξοντες διὰ τῶν ὅπλων ἐφόνευον, μέχρις ὅτου συν- 
δδίωξαν sig τὴν παρεμβολήν. 

36 Τότε μὲν οὖν ἀνῃρέϑησαν ᾿4γαϑοκλέους sig τρισχι- 
Alovg* κατὰ δὲ τὴν ἐπιοῦσαν νύκτα τὰς δυνάμεις 

σι 

σι 1 

Θ 

1. 9 καὶ Τυρρηνοὺς - ἀπολείποντας om. X. 9 ἀπολιπόν- 
τας F. — 98 συμμεταβαλλομένοις F. δὲ om. X. 7 καὶ δια- 
κινδυνεύειν F. 12 προαγαγέσϑαι F. 18 ἐπὶ τὴν βάρβαρον 
στρατοπεδείαν RX. 1ὅ πολλῷ τῷ πλήϑει E. — V& τῶν τι 
μισϑόφ. F. 21 ἐνοχλοῦντας Y. 99 διὰ τῶν Que» Su 
ast. not. Steph. μέχρι Dind. — 9& (xv) ᾿Αγυδονίλονος ἜΧΕΝ. 
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ἀμφοτέρας συνέβη περιπεσεῖν παραλόγῳ τινὶ συμφορᾷ 

65 xal πᾶσιν ἀνελπίστῳς. τῶν γὰρ Καρχηδονίων μετὰ 
τὴν νίκην τοὺς καλλίστους τῶν αἰχμαλώτων ϑυόντων 

χαριστήρια νυχτὸς τοῖς ϑεοῖς καὶ πολλοῦ πυρὸς τοὺς 

t9 

ἱεροκαυτουμένους ἄνδρας κατέχοντος ἐξαίφνης πνεύ- 

ματος ἐπιπεσόντος συνέβη τὴν ἱερὰν δκηνὴν ἀναφϑῆναι, 

πλησίον οὖσαν τοῦ βωμοῦ, ἀπὸ δὲ ταύτης τὴν στρα- 
τηγικὴν καὶ κατὰ τὸ συνεχὲς οὔδας (τὰς) τῶν ἡγε- 

μόνων, ὥστε πολλὴν ἔκπληξιν γενέσϑαι καὶ φόβον κατὰ 

πᾶν τὸ στρατόπεδον. τινὲς μὲν γὰρ τὸ πῦρ ἐπι- 

χειροῦντες σβέσαι, τινὲς δὲ τὰς πανοπλίας καὶ τὰ πο- 

λυτελέστατα τῶν παρεσκευασμένων ἑκκομίξοντες ὑπὸ 

τῆς φλογὸς ἀπελαμβάνοντο᾽ τῶν γὰρ σκηνῶν ἐκ κα- 
λάμου καὶ χόρτου δυγκχειμένων καὶ τοῦ πυρὸς ὑπὸ 
τοῦ πνεύματος βιαιότερον ἐκριπισϑέντος ἡ παρὰ τῶν 

στρατιωτῶν βοήϑεια κατεταχεῖτος διὸ καὶ τῆς παρ- 

ἐμβολῆς ταχὺ πάδης φλεγομένης πολλοὶ μὲν ἐν στεναῖς 

ταῖς διόδοις ἀποληφϑέντες ξῶντες κατεκαύϑησαν καὶ 

τῆς εἷς τοὺς αἰχμαλώτους ὠμότητος παραχρῆμα τὴν 4δ 

κόλασιν ὑπέσχον, αὐτῆς τῆς ἀσεβείας ἴδην τὴν τιμωρίαν 

πορισαμένης᾽ τοῖς δ᾽ ἐκ τῆς παρεμβολῆς ἐκπίπτουσι 
μετὰ ϑορύβου καὶ κραυγῆς ἕτερος μείξων ἐπηκολούϑησε 

66 κένδυνος. τῶν μὲν γὰρ ᾿4γαϑοκλεῖ συντεταγμένων 

Διβύων sig πεντακισχιλίους ἀποστάντες τῶν ᾿Ελλήνων 

νυχτὸς ηὐτομόλουν πρὸς τοὺς βαρβάρους. τούτους 

ὃὲ οἱ πρὸς τὴν κατασκοπὴν ἐκπεμφϑέντες ὡς ἴδον 
ἐπὶ τὴν παρεμβολὴν τῶν Καρχηδονίων προσάγοντας, 

2 ἀνελπίστως F. 8. 4 ϑυόντων νυκτὸς χαριστήρια Reiske. 
b ἱεροκαυστουμένους F. — 8 (ràg» add. Dind.; καὶ {τὰς κατὰ 

z. 6. οὗσας Reiske. 18 ἀπολειφϑέντες F, corr. i.m. 90 αὐτῆς 
po os, 2] αὐτοῖς (ort. 9. τὰ ἀσεβ. EF. τὴν om. Y. 48 τῶν 
His] τῷ 26 εἶδον Y. 



OL. 118, 2: 801 a. Chr. 271 

νομίσαντες τὴν τῶν Ἑλλήνων δύναμιν ἅπασαν δὲυ- 

ἐἑσκευασμένην ἐπιέναι, ταχὺ τοῖς στρατιώταις ἐδήλω- 
σαν τὴν προσιοῦσαν δύναμιν. διαδοϑέντος οὖν πρὸς 3 
ἅπαντας τοῦ λόγου ϑόρυβος ἐνέπιπτε καὶ προσδοκία 

5 τῆς τῶν πολεμίων ἐφόδου. δχκάστου δὲ τὴν σωτηρίαν 
ἐν τῇ φυγῇ τιϑεμένου καὶ μήτε παραγγέλματος δο- 

ϑέντος ὑπὸ τῶν στρατηγῶν μήτε τάξεως οὔσης μηδε- 
μιᾶς οἱ φεύγοντες ἐνέπιπτον ἀλλήλοις" ὧν οἱ μὲν διὰ 

τὸ σκότος, οἱ δὲ διὰ τὴν ἔχπληξιν ἀγνοοῦντες τοὺς 

10 olxe(ovg ὡς πολεμίους ἠμύνοντο. πολλοῦ δὲ φόνου 8 

γινομένου καὶ τῆς ἀγνοίας ἐπικρατούσης ol μὸν ἐν 
χειρῶν νόμῳ διεφϑάφησαν, οἱ δ᾽ ἐκπεπηδηκότες ἄνοπλοι 

καὶ τὴν φυγὴν ποιούμενον διὰ τῶν δυσχωριῶν κατ- 

ἐκρημνίξοντο, τῆς ψυχῆς ἐπτοημένης διὰ τὸν ἀπροῦ- 
16 δόκητον φόβον. τὸ δὲ τέλος πλειόνων ἢ πεντακισχιλίων 

ἀπολομένων τὸ λοιπὸν πλῆϑος διεσώϑη πρὸς τὴν Καρ- 
χηδόνα. οἱ δ᾽ ἐν τῇ πόλει τότε μὲν συνεξαπατηϑέντες 4 
τῇ φήμῃ τῶν ἰδίων ὑπέλαβον ἡττῆσθαι μάχῃ καὶ τῆς 

δυνάμεως τὸ πλεῖστον διεφϑάρϑαι. διόπερ ἀγωνιῶντες 

30 ἀνέφξαν τὰς πύλας καὶ μετὰ ϑορύβου καὶ πτοήσεως 
ἐδέχοντο τοὺς στρατιώτας, φοβούμενοι μὴ τοῖς ἐσχάτοις 

οἱ πολέμιοι συνεισπέσωσιν" ἡμέρας δὲ γενομένης μα- 

ϑόντες τἀληϑὲς μόλις ἀπελύϑησαν τῆς τῶν δεινῶν 

προσδοκίας. 
25 Οἱ δὲ περὶ τὸν ᾿4γαϑοκλέα κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον 0T 

δι’ ἀπάτην καὶ προσδοκίαν ψευδῆ ταῖς ὁμοίαις περι- 

1 καὶ ψομίσαντες F. ἐπιέναι scr.; libri εἶναι. 8. ἀλλή- 
λοις om. RX. — 9 τοὺς οἰκείους om. RX qui ὡς τοὺς πολεμίους. 
11 γενομένου F. 15. 16 ἀπολλωμένων post τέλος ponit n 
ἀπολωμένων RX; cf. Croenert m. Gr. H. 9. 938 s... NX 
απατηϑέντες F. 18 ἡττᾶσϑαι XX. o eb Y. 9 NEN 
zeQh EX. χρόνον] καιρὸν Y. 
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émsdov συμφοραῖς. τῶν γὰρ ἀποστατῶν Διβύων μετὰ 
τὸν ἐμπυρισμὸν τῆς παρεμβολῆς καὶ τὸν γενόμενον 

ϑόρυβον οὐ τολμησάντων προάγειν, ἀλλ᾽ εἷς τοὐπίσω 

πάλιν ἐπανιόντων τῶν Ἑλλήνων τινὲς αἰσϑόμενοι 
προσιόντας αὐτοὺς καὶ δόξαντες τὴν τῶν Καρχηδονίων ὁ 

δύναμιν ἥκειν. ἀπήγγειλαν τοῖς περὶ τὸν ᾿4γαϑοκλέα 

2 πλησίον ὑπάρχειν τὸ τῶν πολεμίων στρατόπεδον. τοῦ 
δυνάστου δὲ παραγγείλαντος εἷς ὅπλα χωρεῖν, ἐξ- 
ἔπιπτον ἐκ τῆς στρατοπεδείας οἱ στρατιῶται μετὰ πολ- 

Ao? ϑορύβου. ἅμα δὲ τῆς τε κατὰ τὴν παρεμβολὴν 

φλογὸς sig ὕψος ἀρϑείδης καὶ τῆς τῶν Καρχηδονίων 

κραυγῆς ἐξακούστου γινομένης ὑπέλαβον πρὸς ἀλήϑειαν 
τοὺς βαρβάρους ἁπάσῃ τῇ δυνάμει προσάγειν ἐπ᾽ αὐὖ- 
τούς. τῆς δ᾽ ἐχπλήξεως τὸ βουλεύδσϑαι παραιρουμένης 

ἐνέπεσε φόβος εἷς τὸ στρατόπεδον καὶ πάντες πρὸς 15 

φυγὴν ὥρμησαν. εἶτα προσμιξάντων αὐτοῖς τῶν 4υ- 
βύων καὶ τῆς νυχτὸς μείζονα τὴν ἄγνοιαν φυλαττούσης 

οἱ περιτυγχάνοντες ἀλλήλους ὡς πολεμίους ἠμύνοντο. 

ὅλην δὲ τὴν νύκτα πανταχῇ διασπειρομένων αὐτῶν 

καὶ πανικῷ ϑορύβῳ συνεχομένων συνέβη πλείους τῶν τὰ 
τετρακισχιλίων ἀναιρεϑῆναι. ἐπιγνωσϑείδης δὲ μόγις 

τῆς ἀληϑείας οἱ διασωθέντες ἐπανῆλθον εἷς τὴν παρ- 

ἐμβολήν. αἱ μὲν οὖν δυνάμεις ἀμφότεραι τὸν δἷρη- 
μένον τρόπον ἠτύχησαν, ἐξαπατηϑεῖσαι κατὰ τὴν παρ- 

οιμίαν τοῖς κενοῖς τοῦ πολέμου. 26 
68 ᾿“γαϑοκλῆς δέ, μετὰ τὴν γενομένην ἀτυχίαν τῶν 

μὲν Διβύων ἁπάντων ἀποστάντων ἀπ᾽ αὐτοῦ, τῆς δὲ 

μι 

e 

ὃ» 

1 ἀποστατῶν libri; ἀποστάντων Dind. b δόξαντας F. 
10 δὲ] uà» X. 18 ἐπ᾽ om. ΧΕ (add. 2. m). 14 βούλεσθαι F, 
corr. 2. m. 16 προσμίξαντες X. 17 φυλαττούσης] "sententia 
flagitat ἐφελκομένης aut περιϑοίσης aut παρεχούσης aut προσ- 
ayotogg aub ἐφιστανούσης᾽ Reiske. 
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ὑπολειπομένης δυνάμεως ἀδυνατούσης διαπολεμεῖν πρὸς 

τοὺς Καρχηδονίους διέγνω τὴν Διβύην ἐκλιπεῖν. δια- 
κομίσαι δὲ τοὺς στρατιώτας οὐχ ὑπελάμβανεν δυνήσε- 

69e, διὰ τὸ μήτε πόρια παρεσκευάσθαι μήτε τοὺς 

Καρχηδονίους ἐπιτρέψαι ποτ᾽ ἂν ϑαλασσοκρατοῦντας. 
διαλύσεις δ᾽ οὐκ ἐνόμιξε ποιήσεσθαι τοὺς βαρβάρους, 

πολὺ προέχοντας ταῖς δυνάμεσι καὶ διαβεβαιουμένους 

ταῖς τῶν πρῶτον διαβάντων ἀπωλείαις ἀποτρέψαι τοὺς 

ἄλλους ἐπιτίϑεσϑαι τῇ Διβύῃ. ἔκρινεν οὖν μετ᾽ ὀλίγων 
λάϑρᾳ ποιήδασϑαι τὴν ἀναγωγὴν καὶ συνζενλ)εβίβαδε 

τὸν νεώτερον τῶν υἱῶν Ἡρακλείδην᾽ τὸν γὰρ Aoyd- 
γωϑον δὐλαβεῖτο μήποτε συνὼν τῇ μητρυιᾷ καὶ φύσει 

τολμηρὸς ὧν ἐπιβουλὴν xav' αὐτοῦ συστήσῃ. ὃ δ᾽ 
᾿Δρχάγαϑος ὑποπτεύσας αὐτοῦ τὴν ἐπίνοιαν παρδτήρει 

16 τὸν ἔχπλουν, διανοούμενος μηνῦσαι τῶν ἡγεμόνων τοῖς 

διακωλύσουσι τὴν ἐπιβολήν" ἡγεῖτο γὰρ δεινὸν εἶναι 
τὸ τῶν μὲν κινδύνων ἑαυτὸν προϑύμως μετεσχηκέναι, 

προαγωνιξόμενον τοῦ πατρὸς καὶ τἀδελφοῦ, τῆς δὲ 

σωτηρίας μόνον ἀποστερεῖσϑαι, καταλειπόμενον ἔχδοτον 
τοῖς πολεμίοις. διὸ δὴ τοὺς περὶ τὸν ᾿4γαϑοκλέα μέλ- 

λοντας λάϑροᾳ τὸν ἀπόπλουν ποιεῖσϑαν νυκτὸς ἐμήνυσέ 
τιόι τῶν ἡγεμόνων. οἱ δὲ συνδραμόντες οὐ μόνον δι- 

ἑχώλυσαν, ἀλλὰ καὶ τῷ πλήϑει τὴν ῥαδιουργίαν ἐξ- 
ἐθϑηκαν. ἐφ᾽ οἷς οἱ στρατιῶται περιαλγεῖς γενόμενοι 
συνελάβοντο τὸν δυνάστην καὶ δήσαντες παρέδωκαν εἷς 

Φ 1 

2 e 

2 

1 ὑπολιπομένης F. 8 oóz] οὺς F. — 4 πορεῖα F. παρα- 
σκευάσϑαι X. — 6 ποιήσασϑαι F. 7 καὶ διαβεβαιουμένους 
ἐκβεβαιουμένους F, corr. 2. m. in marg. 8 .τῶν πρώτων δια- 
βάντων F. ἀποστρέψαι F; ἀποτρέψειν Dind. 10 ovv sv» 8ὃβί- 
βασε Dind.; συνεβίβασε libri. 129 ηὐλαβεῖτο F εὐβλαβεῖτο X. 
12. 18 συνόντα (cf. XX 88, 5) — τολμηρὸν ὄντα F. aliter Just. 
XXII 8, 88qq. 15 μηνύσαι RX. 98 καὶ om. Εἰ, add. 2. m. 
26 συνελάβοντο τὸν δυνάστην] συνέπεσον τῷ δυνάστῃ F, corr. 2. m. 

Diodorus. V. b X. 

to 

4 



214 . Diodor. XX 69. 70. 

69 φυλακήν. ἀναρχίας οὖν γενομένης ἐν τῷ στρατοπέδῳ 

t9 

e» 

ϑόρυβος ἦν καὶ ταραχὴ καὶ τῆς νυκτὸς ἐπιλαβούσης 

διεδόϑη λόγος ὡς πλησίον εἰσὶν οἱ πολέμιοι. ἐμπε- 

σούσης δὲ πτόης καὶ φόβου πανικοῦ διεσκευασμένος 

ἕκαστος προῆγεν ἐκ τῆς παρεμβολῆς οὐδενὸς παραγ- 

γέλλοντος. x«9' ὃν δὴ χρόνον οἱ τὸν δυνάστην παρα- 

φυλάττοντες οὐχ ἧττον τῶν ἄλλων ἐκπεπληγμένοι καὶ 

δόξαντες ὑπό τινων καλεῖσϑαι ταχέως ἐξῆγον τὸν ᾽4γα- 

ϑοκλέα διειλημμένον δεσμοῖς. τὸ δὲ πλῆϑος ὡς ἴδεν, 
εἰς SAsov ἐτράπη καὶ πάντες ἐπεβόων ἀφεῖναι. ὃ δὲ 
λυϑεὶς καὶ μετ᾽ ὀλίγων ἐμβὰς sig τὸ πορϑμεῖον ἔλαϑεν 

ἐκπλεύσας κατὰ τὴν δύσιν τῆς Πλειάδος χειμῶνος 

ὄντος. οὗτος μὲν οὖν τῆς ἰδίας σωτηρίας φροντίσας 

ἐγκατέλιπε τοὺς υἱούς, oUg οἱ στρατιῶται τὸν δρασμὸν 
ἀκούσαντες εὐθὺς ἀπέσφαξαν, καὶ στρατηγοὺς ἐξ δαυ- 
τῶν ἑλόμενοι διελύϑησαν πρὸς Καρχηδονίους, ὥστε 

τὰς πόλεις ἃς εἶχον παραδοῦναι καὶ λαβεῖν τάλαντα 

tà e 

τριακόσια καὶ τοὺς μὲν αἱρουμένους μετὰ Καρχηδονίων 451 

στρατεύειν κομίξεσθϑαν τοὺς ἀεὶ διδομένους μισϑούς, 

τοὺς δ᾽ ἄλλους sig Σικελίαν διαχομισϑέντας λαβεῖν 

οἰκητήριον Σολοῦντα. τῶν μὲν οὖν στρατιωτῶν ol 
πλείους ἐμμείναντες ταῖς συνθήκαις ἔτυχον τῶν Óuo- 

λογηϑέντων᾽ ὅσοι δὲ τὰς πόλεις διακατέχοντες ἀντεῖχον 

ταῖς παρ᾽ ᾿4γαϑοκλέους ἐλπίσιν, ἐξεπολιορκήϑησαν κατὰ 
κράτος. ὧν οἱ Καρχηδόνιοι τοὺς μὲν ἡγεμόνας ἀν- 

1 γινομένης F. 223. ἐκπεσούσης libri; corr. Rhod. 4 πτόης 
R πτοίης X πτοίας Ἐ cf. Croenert m. Gr. H. p. 121 a. 6. 
8. 9 ἐξῆγον — δεσμοῖς) ἐξῆλϑον τὸν ᾿4. διειλημμένον δεσμοῖς 
ἀπολιπόντες F. εἶδεν F. 11 εἴς τι πορϑμεῖον Meltzer I 
Ῥ. ὅ26. 12 οὗ Meltzer I p. 528. 19 τοὺς ἀεὶ διδομένους μ.] 
τοὺς δεδομένους μ. RX. 98. 24 ἀντεῖχον ταῖς παρ᾽ ᾿4γαϑο- 
κλέους ἐλπίσιν (ϑαρροῦντες add. F)] idem II 26,9; XXIX 9: 
«προσδανεῖχον ταῖς π. 4. ἐλπίσιν MHerw. sp. V. p. 1178q. 
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ἐσταύρωσαν, τοὺς δ᾽ ἄλλους δήσαντες πέδαις, ἣν διὰ 
τὸν πόλεμον ἐξηγρίωσαν χώραν, ἐξηνάγκαξον τοῖς ἰδίοις 
πόνοις πάλιν ἐξημεροῦν. Καρχηδόνιοι μὲν οὖν ἔτος 
τέταρτον πολδμούμενοι τοῦτον τὸν τρόπον ἐκομίσαντο 

τὴν ἐλευϑρίαν. | 
Τῆς δ᾽ ᾿4γαϑοκλέους στρατείας εἷς Διβύην ἐπι- 10 

y x» δημήναιτ᾽ ἄν τις τό τε παράδοξον xal τὴν sig τὰ 
τέχνα γενομένην τιμωρίαν οἷον τῇ ϑείᾳ προνοίᾳ. ἐπὶ 

μὲν γὰρ τῆς Σικελίας ἡττηϑεὶς καὶ τὴν πλείστην τῆς 

δυνάμεως ἀπολέσας ἐπὶ τῆς Διβύης μικρῷ μέρει τοὺς 

προνενικηκότας κατεπολέμησεν. καὶ τὰς μὲν ἐν τῇ 
Σικελίᾳ πόλεις ἁπάσας ἀποβαλὼν πρὸς Συρακούσσαις 

ἐπολιορκεῖτο, κατὰ δὲ τὴν Διβύην πασῶν τῶν ἄλλων 

πόλεων ἐγχρατὴς γενόμενος εἷς πολιορχίαν κατέκλεισε 

τοὺς Καρχηδονίους, τῆς τύχης ὥσπερ ἐπίτηδες ἐπι- 

δειενυμένης τὴν ἰδίαν δύναμιν ἐπὶ τῶν ἀπηλπισμένων. 
εἷς τηλικαύτην δ᾽ ὑπεροχὴν ἐλθόντος αὐτοῦ καὶ τὸν 
Ὀφέλλαν φονεύσαντος, ὄντα φίλον καὶ ξένον, φανερῶς 
ἐπεσημήνατο τὸ δαιμόνιον ὡς διὰ τὴν εἷς τοῦτον παρα- 
νομίαν τῶν ὕστερον αὐτῷ γεγενημένων τὸ ϑεῖον ἐπι- 
στήσαι᾽ τοῦ γὰρ αὐτοῦ μηνὸς καὶ τῆς αὐτῆς ἡμέρας 

Ὀφέλλαν ἀνελὼν παρέλαβε τὴν δύναμιν καὶ πάλιν 

8 οἷον τῆς ϑείας προνοίας F; οἷον ἐκ ϑείας προνοίας 
Madv. I p. 515; τιμωρίαν τῆς αὐτοῦ εἰς τὰ ὅσια καὶ τὰ ϑεῖα 
παροιψείας ? Reiske. τὴν πλείστην μοῖραν τῆς ὃ. F. 
10 μικρῷ μέρει «τῶν ἡττηϑέντων» Reiske. 11 ἐν Σικελίᾳ F. 
17 προελϑόντος F (f.r). 19 ἐπέσημήνατο] cf. Kallenb. I p. 22. 
30 τῶν ὑστέρων αὐτῷ y.? Madv. 1 p. 515; (ἐπὶ) τῶν ὕστερον 
αὐτῷ y. Kallenb. l.l; τοῖς ὕστερον αὐτῷ γεγενημένοις Wess. 
"τὸ ϑεῖον ἐπιστῆσαι (ἐπισημήνατο F, corr. in marg. 2. m.) codd.; 
verba vix sana del. voluit Madv. 1. l; 'significabat numen se 
inhibere, sistere velle cursum divinae felicitatis in futura' 
Reiske; ego 'divinam vindictam indicari ratus cum Wess. et 
Kallenb. scribam quamvis dubitanter τὴν 9 ἐπιστήσαι. 
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τοὺς υἱοὺς ἀπολέσας ἀπέβαλε τὸ στρατόπεδον. καὶ τὸ 

πάντων ἰδιώτατον, ὃ ϑεὸς ὥσπερ ἀγαϑὸς νομοϑέτης 

διπλῆν ἔλαβε παρ᾽ αὐτοῦ τὴν κόλασιν" ἕνα γὰρ φίλον 
ἀδίκως φονεύσας δυεῖν υἱῶν ἐστερήϑη, τῶν μετ᾽ 
Ὀφέλλα παραγενομένων προδενεγκάντων τὰς χεῖρας 5 

τοῖς νεανίσκοις. ταῦτα μὲν οὖν ἡμῖν εἰρήσθω πρὸς 

τοὺς καταφρονοῦντας τῶν τοιούτων. 

Ὁ δ᾽ ᾿Δἀγαϑοκλῆς ἐπειδὴ διεκομίσϑη ταχέως ἐκ τῆς 
Διβύης sig τὴν Σικελίαν, μεταπεμψάμενος μέρος τῆς 
δυνάμεως παρῆλϑεν sig τὴν τῶν ΑἸϊγεσταίων πόλιν 1 
οὖσαν σύμμαχον. ἀπορούμενος δὲ χρημάτων εἰσφέρειν 
ἠνάγκαξε τοὺς εὐπόρους τὸ πλεῖον μέρος τῆς ὑπάρξεως, 

οὔσης τῆς πόλεως τότε μυριάνδρου. πολλῶν δ᾽ ἐπὶ 
τούτοις ἀγανακτούντων καὶ συντρεχόντων αἰτιασάμενος 
τοὺς Αϊγεσταίους ἐπιβουλεύειν αὐτῷ δειναῖς περιέβαλε 15 

συμφοραῖς τὴν πόλιν" τοὺς μὲν γὰρ ἀπορωτάτους προ- 

ἀγαγὼν ἐχτὸς τῆς πόλεως παρὰ τὸν Σκάμανδρον ποτα- 

μὸν ἀπέσφαξεν, τοὺς δὲ δοκοῦντας οὐσίαν κεχτῆσϑαι 

μείξονα βασανίξων ἠνάγκαξε λέγειν ὁπόσα ἔχων τις 

τυγχάνει χρήματα καὶ τοὺς μὲν αὐτῶν ἐτρόχιξε, τοὺς δὲ 
δὲ εἷς τοὺς καταπέλτας ἐνδεσμεύων κατετόξευεν, ἐνίοις. 

δ᾽ ἀστραγάλους προστιϑεὶς βιαιότερον δειναῖς ἀλγηδόσι 

περιέβαλλεν. ἐξεῦρε δὲ καὶ ἑτέραν τιμωρίαν ἐμφερῆ 
τῷ Φαλάριδος ταύρῳ᾽ κατεσκεύασε γὰρ κλίνην χαλκῆν 

ἀνθρωπίνου σώματος τύπον ἔχουσαν καὶ καϑ' ἕκαστον s5 

4 ἀδίκως om. F, add. 2. m. δυοῖν F. D τὰς χεῖρας 
χεῖρα F. 9 εἰς Σικελίαν F. 10. 15 Αἰγεσταίων (Alysovéov Ὁ 
ita cum alii, tum Diod. semper (cf. XI 86, 2; XII 82,3; XIII 6.1: 
XIV 64, 2; aliter V 9, 2); ᾿Εγεσταίων Wess. 1 «Αἰγυπτίους X. 
16 ἀπορωτέρους FF. 17 cf. Strab. XIII 1, 58 (Wess.). 
21—98 ἐνίων δ᾽ ἀστραγάλους ἐπέτεμε καὶ προστιϑέμενος βιαιό- 
τερον δοινοτέραις ἀλγηδόσι περιέβαλεν (corr. 9. m.) F. 
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μέρος κλεισὶ διειλημμένην, εἷς ταύτην δ᾽ ἐναρμόξων 
τοὺς βασανιξομένους ὑπέκαιε ξῶντας, τούτῳ διαφερού- 

64g τῆς κατασκευῆς ταύτης παρὰ τὸν ταῦρον, τῷ καὶ 

ϑεωρεῖσϑαι τοὺς ἐν ταῖς ἀνάγκαις ἀπολλυμένους. τῶν 4 

5 δὲ γυναικῶν τῶν εὐπόρων τινῶν μὲν καρκίνοις σιδη- 

ροῖς τὰ σφυρὰ πιέξων Ovvéttwe, τινῶν δὲ τοὺς τιτ- 
ϑοὺς ἀπέτεμνεν, ταῖς δ᾽ ἐγκύοις πλίνϑους ἐπὶ τὴν 

ὀσφῦν ἐπιτιϑεὶς τὸ ἔμβρυον ἀπὸ τοῦ βάρους ἐξέϑλιβεν. 
τούτῳ δὲ τῷ τρόπῳ τὰ χρήματα πάντα τοῦ τυράννου 

10 ξητοῦντος καὶ μεγάλου φόβου τὴν πόλιν ἐπέχοντος 
τυνὲς μὲν αὑτοὺς συγκατέχαυσαν ταῖς οἰκίαις, τινὲς 

δὲ ἀγχόνῃ τὸ ξῆν ἐξέλιπον. ἡ μὲν οὖν Δἔἴἵἴγεστα τυ- 
χοῦσα μιᾶς ἡμέρας ἀτυχοῦς ἡβηδὸν ἐϑανατώϑη. ὁ δ᾽ 

᾿4γαϑοκλῆς παρϑένους μὲν καὶ παῖδας sig τὴν Ἰταλίαν 
16 διακομίσας ἀπέδοτο τοῖς Βρεττίοις, τῆς δὲ πόλεως οὐδὲ 

τὴν προδηγορίαν ἀπολιπών, ἀλλὰ Ζικαιόπολιν μετονο- 

μάσας ἔδωκεν οἷκητήριον τοῖς αὐτομόλοις. 

᾿Δἀκούδας γὰρ τὴν τῶν υἱῶν ἀναίρεσιν καὶ Ov 12 

ὀργῆς ἔχων ἅπαντας τοὺς ἀπολελειμμένους κατὰ 4ι- 
30 βύην ἔπεμψε τῶν φίλων τινὰς sig Συρακούδδας πρὸς 
Ἄντανδρον τὸν ἀδελφόν, διακελευσάμενος τοὺς τῶν 

συστρατευσάντων ἐπὶ Καρχηδόνα συγγενεῖς ἅπαντας 

ἀποσφάξαι. ταχὺ δὲ τούτου τὸ προσταχϑὲν ποιήσαν- 

τος ποικιλώτατον γενέσϑανι συνέβη φόνον τῶν προ- 
86 y&yovorOv: οὐ γὰρ μόνον τοὺς ἀχμάξοντας ταῖς ἦλι- 

Q 

r2 

1 δ᾽ οὖν F. 92 τοῦτο F. 8 τῷ] τὸ RX ὡς F (ὧν 2. m); 
corr. edd. 4 ταῖς om. F. — 8 τινῶν] τῶν X. καρκίνοις τοῖς 
σιδηροῖς R. 6. συνέτεινε) συνέτριβε Εἰ; at cf. Reiske. τηϑ- 
ϑοὺς RX; cf. Croenerb m. Gr. H. p. 86 a. 4. 4 ἐγγύοις F. 
8 ὀσφὺν libri (cf. Winer-Schm. p. 73). ὑπὸ τοῦ f. Hertl. III 
p. 97 (cf. Xen. Cyr. VII 6, 11). 9 ἀεὶ (τὰ χρήματα) RX; ast. 
not. Steph. 11 αὐτοὺς X. 19 Αἴγεστα libri. 18 γὰρ 
mirum. 34 συνέβη γενέσϑαι F. 



218 Diodor. XX 72. 18. 

κίαις ἀδελφοὺς ἢ πατέρας ἢ παῖδας ἐξῆγεν ἐπὶ τὸν 
ϑάνατον, ἀλλὰ καὶ πάππους καὶ τούτων, εἶ τύχοι, καὶ 

πατέρας περιόντας ἐσχατογήρους καὶ ταῖς ὅλαις αἰσϑή- 
σεσι διὰ τὸν χρόνον ἤδη παραλελυμένους, ἔτι ὃὲ 
νηπίους παῖδας ἐν ἀγχάλαις φερομένους καὶ τῆς ἐπι- s 

φερομένης αὐτοῖς συμφορᾶς οὐδεμίαν αἴσϑησιν λαμ- 

βάνοντας. ἤγονζτο» δὲ καὶ γυναῖκες ὅσαι μετεῖχον 

οἰκειότητος ἢ συγγενείας καὶ καϑόλου πᾶς ὁ μέλλων 
τῇ καϑ᾽ αὑτὸν τιμωρίᾳ λύπην ἐμποιῆδαι τοῖς ἐπὶ τῆς 

8 Διβύης ἀπολειφϑεῖσι. πολλοῦ δὲ πλήϑους καὶ παν- 1 

τοίου πρὸς τὴν ϑάλατταν ἀχϑέντος ἐπὶ τὴν τιμωρίαν 

καὶ τῶν σφαγέων ἐφεστώτων δάκρυα καὶ δεήσεις καὶ 
ϑρῆνος ἐγίνετο συμφορητός, ὧν μὲν ἀνηλεῶς φονευο- 

μένων, ὧν δὲ ἐπὶ ταῖς τῶν πλησίον συμφοραῖς àx- 

πληττομένων καὶ διὰ τὸ προσδοχώμενον οὐδὲν δια- ἷ 
φερόντων ταῖς ψυχαῖς τῶν. προαποϑνησκόντων. τὸ δὲ 

πάντων χαλεπώτατον, πολλῶν ἀναιρεϑέντων καὶ παρὰ 

τὸν αἰγιαλὸν ἐρριμμένων τῶν σωμάτων οὔτε συγγενὴς 

οὐδεὶς οὔτε φίλος ἐτόλμα τινὰ κηδεύειν, φοβούμενος 

μὴ δόξῃ προσαγγέλλευν ἑαυτὸν μετέχοντα τῆς ἐκείνων so 

οἰχειότητος. διὰ δὲ τὸ πλῆϑος τῶν φονευϑέντων ἐπὶ 
τοῦ κύματος συνέβη τὴν ϑάλατταν ἐφ᾽ ἱκανὸν τόπον 

αἵματι κραϑεῖσαν πόρρωϑεν διαφαίνειν τὴν ὑπερβολὴν 
τῆς τοῦ πάϑους ὠμότητος. 

5 

ὃ» 

Qx 

1 ἢ παῖδας ἢ πατέρας F. — 29 xol (p. τύχοι) om. F (f. r.). 
8 ἐσχάτῳ γήρᾳ F; ἐσχατογήρως Dind.; at cf. Croenert m. Gr. H. 
p. 168 a. 4. ὅλαις] ἄλλαις FE. 4 ἦγον libr; corr. Dind. 
γυναῖκας F. 9 ἐμποιήσειν F. 18 ἐγένετο Ἐ. ἀφορητὸς F, 
corr. 2. m. in marg. 18. 14 τῶν μὲν ὡς φονευομένων, τῶν 
dà ἐπὲ F. 14 ὧν δ᾽ ἐπὶ Kaelker p. 307. 16 προαποϑνη- 
oxóecor X. 17 ὅτι πολλῶν Y. 18. 19 οὐδεὶς οὔτε qoe 
οὔτε συγγενὴς F. 91 ἐπὶ τοῦ κλύσματος δον. Y Ὁ. €YS. 
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Τοῦ δ᾽ ἐνιαυσίου χρόνου διεληλυϑύτος ᾿Αϑήνησι 13 

μὲν ἦρχε Κόροιβος, ἐν Ῥώμῃ δὲ τὴν ὕπατον ἀρχὴν 
παρέλαβον Κόιντος Μάρκιος καὶ Πόπλιος Κορνήλιος. 
ἐπὶ δὲ τούτων ᾿Αντίγονος ὃ βασιλεύς, τελευτήσαντος 

αὐτῷ τοῦ νεωτέρου τῶν υἱῶν Φοίνικος, τοῦτον μὲν 
βασιλικῶς ἔϑαψε, τὸν δὲ ΖΔημήτριον ἐκ τῆς Κύπρου 
μεταπεμψάμενος ἥϑροιξε τὰς δυνάμεις sig τὴν ᾿άντι- 

γονίαν. ἔκρινε δὲ στρατεύειν ἐπὶ τὴν Αἴγυπτον. αὖ- 
τὸς μὲν οὖν τοῦ πεξοῦ στρατεύματος ἀφηγούμενος 
προῆγε διὰ τῆς Κοίλης Συρίας, ἔχων πεζοὺς μὲν 
πλείους τῶν ὀκτακιόμυρίων, ἱππεῖς δὲ περὶ ὀκτακιόχι- . 

λίους, ἐλέφαντας δὲ τρισὶ πλείους τῶν ὀγδοήκοντα" 
τῷ δὲ Ζημητρίῳ παραδοὺς τὸν στόλον συνέταξε συμ- 

παραπλεῖν ἅμα πορευομένῃ τῇ δυνάμει, παρεσχευασμέ- 

vov νεῶν τῶν ἁπασῶν μαχρῶν μὲν ἑκατὸν πεντήκοντα, 

πορίων δὲ στρατιωτικῶν ἑκατόν, ἐν οἷς ἐκομίξετο βελῶν 
πλῆϑος. τῶν δὲ κυβερνητῶν olouévov δεῖν ἀπομένειν 
τὴν τῆς Πλειάδος δύσιν δοκοῦσαν ἔσεσϑαι us?" ἡμέρας 

ὀχτώ, τούτοις μὲν ἐπετίμησεν dg κατορρωδοῦσι τοὺς 

κινδύνους, αὐτὸς δὲ στρατοπεδεύων περὶ Γάξαν καὶ 

σπεύδων φϑάσαι τὴν τοῦ Πτολεμαίου παρασκευὴν τοῖς 

μὲν στρατιώταις παρήγγειλε δέχ᾽ ἡμερῶν ἔχειν ἐπι- 

σίτισιν, ἐπὶ δὲ ταῖς καμήλοις ταῖς ἀϑροισϑείδαις ὑπὸ 
τῶν oiov ἐπέϑηκε σίτου μυριάδας μεδίμνων τριόδ- 

καίδεκα καὶ χόρτου πλῆϑος τοῖς τετράποσι τά τε βέλη 

8 Κόιντος Πόπλιος καὶ Μάρκιος Κορνήλιος F; cf. Liv. IX 42: 
f. c. 6 Φοίνικος] cf. XX 19, 5; Droysen 11 2 p. 145 ἃ. 1; 
Beloch III 2 p. 90; at cf. Niese I p. 322 a. 1. 9 μὲν οὖν] 
δὲ RX. 1Π] πεντακισμυρίων F, corr. 2. m. περὶ ὀκτακισχιλίων 
ἀριϑμὸν Χ. 16 πορείων EF. στρατιωτῶν R, corr. 1. m. 
17 δεῖν ἀπιδεῖν libri; corr.; cf. XI 81, 6; XV 48,1 saepius. 
291 ràóv —zoo«oxsvóv X. 29 ἐπισίτηοσοιν WV. — Q8 ia Ww τὸς, 

καμήλους τὰς ἀϑροισϑείσας Y. ΦΑ ᾿Αρράβων V. SvsutexXWS Y. 
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κομίξων τοῖς ξεύγεσι προῆγε διὰ τῆς ἐρήμου μετὰ κα- 

κοπαϑείας διὰ τὸ πολλοὺς εἶναι τῶν τόπων τελμα- 
14 τώδεις καὶ μάλιστα περὶ τὰ καλούμενα Βάραϑρα. οἱ 

to 

o 

e£ τοραύτῃ» σπάνεν x. FP. ve] οἵ. Kuehner-Gerin V $, y. 243. 

δὲ περὶ τὸν Ζημήτριον ἐκ τῆς Γάξης ἐκπλεύσαντες 

περὶ μέσας νύκτας τὸ μὲν πρῶτον εὐδίας οὔσης ἐφ᾽ 
ἡμέρας τινὰς ταῖς ταχυναυτούσαις ναυσὶν ἐρυμούλκουν 

τὰ στρατιωτικὰ πόρια᾽ ἔπειτα τῆς Πλειάδος περικατα- 

λαμβανούσης αὐτοὺς καὶ πνεύματος ἐπιγενομένου βο- 
ρέίου συνέβη πολλὰ τῶν τετρηρικῶν σκαφῶν ὑπὸ τοῦ 

χειμῶνος κατενεχϑῆναι παραβόλως ἐπὶ πόλιν Ῥαφίαν, 1 

οὖσαν δυσπροσόρμιστον καὶ τεναγώδη. τῶν δὲ πλοίων 468 

τῶν κομιξόντων τὰ βέλη τὰ μὲν ὑπὸ τοῦ χειμῶνος 

συγχλυσϑέντα διεφϑάρη, τὰ δ᾽ ἐπαλινδρόμησεν εἰς τὴν 

Γάξαν' τοῖς δὲ κρατίστοις τῶν σκαφῶν βιασάμενοι 

διέτειναν μέχρι τοῦ Κασίου. τοῦτο δὲ τοῦ μὲν Νείλου 
διέστηκεν οὐ μακράν, ἀλίμενον δέ ἐστι καὶ κατὰ τὰς 

χειμξερίους περιστάσεις ἀπροσόρμιστον. διόπερ ἠναγ- 

κάξοντο τὰς ἀγκύρας ἀφέντες ὡς ἂν ἐν δυσὶ σταδίοις 

ἀπὸ τῆς γῆς ἀποσαλεύειν, ἅμα πολλοῖς περιεχόμενοι 

δεινοῖς" τοῦ μὲν γὰρ κλύδωνος ῥηγνυμένου τραχύτερον 

ἐκινδύνευον αὕτανδρα τὰ σκάφη συγκλυσϑῆναι, τῆς 

δὲ γῆς οὔσης ἀπροσορμίστου καὶ πολεμίας οὔτε ναῦς 

ἀκινδύνως ἦν προσπλεῖν οὔτε τοὺς ἄνδρας προσ- 
νήξασϑαι, τὸ δὲ μέγιστον, ἐλελοίπει τὸ εἷς πότον αὐὖ- 

τοῖς ὕδωρ, εἰς τοιαύτην vs σπάνιν κατεκλείσϑησαν 

8 περὶ τὰ καλούμενα B.] περὶ κλειόμενα B. F, corr. 2. m. 
in marg. cf. I 80,4; XVI 46, 6. 6 ἐρυμόλκουν RX ἐρυμούλ- 
xov» F (δυμουλκεῖν in marg. 3. m); ἐρρυμ. Dind. — ? πορεῖα F. 
8 βορίου E (corr. 2. m.) X βορείου F. 1] δυσπροσόρμητον EF. 
18 Κάσιος in marg. cod. F 8. m. [16 "διέστη aut διίσταται’ 
Reiske. 420 τοῦ μὲν γὰρ] καὶ τοῦ μὲν F. ταχύτερον libri; 

corr. ἰδοῦ, 34 τὸ δὲ δὴ μέγιστον Ἐ. ἐλελοίπει libri. 2 καὶ 

μι Los 
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ὥστε sl μίαν ἡμέραν ὃ χειμὼν ἐπέμεινεν, πάντες ἂν 4 

τῷ δίψει διεφϑάρησαν. ἐν ἀϑυμίᾳ δ᾽ ὄντων ἁπάντων 

καὶ προσδοκωμένης ἤδη τῆς ἀπωλείας τὸ μὲν πνεῦμα 

κατέπαυσεν, ἡ δὲ μετ᾽ ᾿ἀντιγόνου δύναμις καταντήσασα 

πλησίον τοῦ στόλου κατεστρατοπέδευσεν. ἐκβάντες οὖν 5 
ἐκ τῶν σκαφῶν καὶ προδαναλαβόντες ἑαυτοὺς ἐν τῇ 

στρατοπεδείᾳ προσέμενον τῶν νεῶν τὰς ἀποσπασϑείσας. 

διεῳφϑάρη δ᾽ ἐν τούτῳ τῷ σάλῳ τρία σκάφη τῶν πεν- 
τηρικῶν, ἐξ ὧν ἔνιοι τῶν ἀνδρῶν διενήξαντο πρὸς 
τὴν γῆν. ἔπειτα ᾿ἀντίγονος μὲν προαγαγὼν τὴν δύ- 
vouuv πλησίον τοῦ Νείλου κατεστρατοπέδευσεν, ἀπ- 

ἔχων δύο σταδίους τοῦ ποταμοῦ. 
Πτολεμαῖος δὲ προκατειληφὼς τοὺς εὐκαιροτάτους 15 

τόπους ἀσφαλέσι φυλακαῖς ἀπέστειλέν τινας ἐν τοῖς 

κοντωτοῖς, παρακελευσάμενος προσπλεῖν πλησίον τῆς 

ἐκβάδεως καὶ κηρύττειν ὅτι δώδει τοῖς μεταβαλομένοις 

ἀπ᾽ ᾿Αντιγόνου τῶν μὲν ἰδιωτῶν ἑκάστοις δύο μνᾶς, 
τοῖς δ᾽ ἐφ᾽ ἡγεμονίας τεταγμένοις τάλαντον. γενομέ- 3 

vov οὖν τῶν κηρυγμάτων τοιούτων ἐνέπεσέ τις δρμὴ 

πρὸς μετάϑεσιν τοῖς μετ᾽ ᾿Αντιγόνου μισϑοφόροις, ἐν 

οἷς καὶ τῶν ἡγεμόνων πλείους {ζπροϑύμους) εἶναι 

συνέβαινε δι᾿ αἰτίας τινὰς εἷς τὸ μεταβολῆς ἐπι- 

ϑυμεῖν. πολλῶν δὲ πρὸς αὐτὸν αὐτομολούντων ὃ 8 
μὲν ᾿Αντίγονος ἐπιστήσας τῷ χείλει τοῦ ποταμοῦ το- 

8 ἤδη] δὴ F. 4. κατέπαυσεν] κατέπεσεν Arnoldt 7. f. Ph. 
n. 8. XX I p. 688; at cf. e. g. XII 12, 1. 6 αὑτοὺς F. 
8 πεντήρεων F. 12 στάδια F. 18 καὶ Πτ. δὲ F. 14 ἐν 
τοῖς κοντωτοῖς, παρακελευσάμενος] ἐν τοῖς κάτω τοῖς (corr. 2. m. 
in marg. παρακελευσομένοις FF. 16 μεταβαλλομένοις FF. 
17 ἰδιωτικῶν F. ἑκάστῳ F. 91. 22 πλείους εἶναι libri; πλείους 
ἐκκαλεῖσθαι Hertl III p. 88; {προθύμους» &dd. dukisessx-. 
Wess. φερομένους addi iussit posk ἐπυδομεῖν, ποουγδεντος, OS 
ὑπαχϑέντας aub ἐπαρϑέντας Reiske. 
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ξότας καὶ σφενδονήτας καὶ πολλὰ τῶν ὀξυβελικῶν 

τοὺς προσπλέοντας ἐν τοῖς κοντωτοῖς ἀνέστελλε" τῶν 

δ᾽ αὐτομολούντων συλλαβών τινας δεινῶς ἠκίσατο, 
βουλόμενος καταπλήξασϑαι τοὺς τῆς ὁμοίας δρμῆς ἀντ- 

ἐχομένους. καὶ προσλαβὼν τὰ καθυστεροῦντα τῶν 

σκαφῶν προσέπλευσεν ἐπὶ τὸ καλούμενον Ῥευδόστο- 
μον, νομίξων ἐνταῦϑα δυνήσεσϑαί τινας τῶν στρατιω- 

τῶν ἀποβιβάσαι. εὑρὼν δὲ πρὸς αὐτῷ φυλαχὴν ἰσχυ- 

ρὰν καὶ τοῖς v& ὀξυβελέσι καὶ τοῖς ἄλλοις παντοίοις 

βέλεσιν ἀνειργόμενος ἀπέπλευδε περικαταλαμβανούσης 

νυχτός. ἔπειτα παραγγείλας τοῖς κυβερνήταις ἀκολου- 

ϑεῖν τῇ στρατηγίδι νηὶ προσέχοντας τῷ λαμπτῆρι 

rw 0 

προσέπλευσδεν ἐπὶ τὸ στόμα τοῦ Νείλου τὸ καλούμενον 461 
Φατνιτικόν᾽ ἡμέρας δὲ γενομένης, ἐπειδὴ πολλαὶ τῶν 
νεῶν ἀπεπλανήϑησαν, ἠναγκάσθη ταύτας περιμένειν 

καὶ τὰς μάλιστα ταχυναυτούσας τῶν ἠκολουϑηκυιῶν 

16 ἐξαποστέλλειν ἐπὶ τὴν τούτων ξήτησιν. διόπερ χρόνου 

N 

γενομένου πλείονος oi μὲν περὶ τὸν Πτολεμαῖον πυ- 

ϑόμενον τὸν κατάπλουν τῶν πολεμίων ἧκον ὀξέως 

βοηϑήσοντες καὶ τὴν δύναμιν διασκευάσαντες ἔστησαν 
παρὰ τὸν αἱγιαλόν᾽ ὃ δὲ Ζημήτριος ἀποτυχὼν καὶ 
ταύτης τῆς ἐχβάσεως καὶ τὴν συνάπτουσαν παραλίαν 
ἀκούων ἕλεσι καὶ λίμναις ὠχυρῶσϑαι φυσικῶς ἐπαλιν- 

δρόμει παντὶ τῷ στόλῳ εἶτ᾽ ἐμπεσόντος βορέου 
λαμπροῦ καὶ τοῦ κλύδωνος εἷς ὕψος αἱρομένου 

1 ὀξυβελῶν F. 9 χόντοις F, corr. 29. m. ἀνέστειλλεν X 
ἀνέστελλον EF, corr. 9. m. 6 Ψευδόστομον in marg. cod. F 8. m.; 
cf. Strab. XVII 1, 18; Ptol IV 5, 5; Droysen I[ 2 p. 149 8. 1. 
4 ἐντεῦϑεν REX. S αὐτὸ F. 9 τε om. F. 10 εἰργόμενος F. 
18 ἐπὶ στόμα Ἐ. 14 Φαγνιτικὸν RX Φαγνητικὸν EF; corr. 
Steph.; Φατμιτικὸν 138,7; cf. Mueller ad Ptol. IV 5, 5 (p. 681). 
16 7κολουϑηκότων libri (cf. XVI 60,14 XX $4, 8 Bekk. monente); 
corr. Schaefer ad schol. Apollon. 628. 

15 
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τρία μὲν σκάφη τῶν τετρηρικῶν καὶ τῶν στρατιωτικῶν 

πορίων ἅμα κατὰ τὸ αὐτὸ βιαιότερον ὑπὸ τοῦ κύματος 

ἐπὶ τὴν γῆν ἐξεβράσϑη καὶ τοῖς περὶ τὸν Πτολεμαῖον 
ὑποχείρια κατέστη, αἱ δ᾽ ἄλλαι ἐχβιαδσαμένων τῶν 
πληρωμάτων διεσώϑησαν πρὸς τὴν ᾿Αντιγόνου στρατο- 
πεδείαν. τῶν δὲ περὶ τὸν Πτολεμαῖον διειληφότων πᾶδαν 8 

τὴν περὶ τὸν ποταμὸν ἔχβασιν φυλακαῖς ἰσχυραῖς καὶ 
πολλῶν μὲν σκαφῶν ποταμίων αὐτῷ παρεσχευασμένων, 

πάντων δὲ τούτων ἐχόντων βέλη παντοῖα καὶ τοὺς 
χρησομένους αὐτοῖς ἄνδρας οἱ περὶ τὸν ᾿Αντίγονον οὐ 

μετρίως ἠποροῦντο᾽ ἡ γὰρ ναυτικὴ δύναμις ἄχρηστος 4 

ἦν αὐτοῖς προκατειλημμένου τοῦ Πηλουσιακοῦ σδτόμα- 
τος ὑπὸ τῶν πολεμίων, τό τὸ πεζὸν στράτευμα τὴν 

δρμὴν ἄπρακτον εἶχε τῷ μεγέϑει τοῦ ποταμοῦ διειργό- 

μενον, τὸ δὲ μέγιστον, ἡμερῶν ἤδη συχνῶν διεληλυ- 

ϑυιῶν ὑπολείπειν ἤδη συνέβαινε τόν τὲ σῖτον καὶ τὰ 

χορτάσματα τοῖς κτήνεσι. διὰ δὴ ταῦτα τῆς δυνάμεως ὅ 

ἀϑυμούσης παραλαβὼν *ró στρατόπεδον καὶ τοὺς ἡγε- 

μόνας "Avvíyovog προέϑηκε βουλὴν πότερον συμφέρει 
μένειν καὶ διαπολεμεῖν, ἢ νῦν μὲν ἐπανελϑεῖν sig Ziv- 
οίαν, ὕστερον δὲ κάλλιον παραδκευασαμένους στρα- 
τεῦσαι καϑ᾽ ὃν ἂν χρόνον ἐλάχιστος ὃ Νεῖλος εἶναι 

δόξῃ. πάντων δὲ κατενεχϑέντων ἐπὶ τὸ τὴν ταχίστην 6 

1 τρία τε σκάφη τῶν τε τριηρικῶν F. 9 azogsíov F. 
post zogíov f. addendum πολλὰ Dind. ἅμα] ἄλλα &ut τινὰ 
Rhod.; ἔνια Madv. I p. 616. ἐπὶ τοῦ x. F. 8 εἰς γῆν F. 
10 oó om. RX. 15 διεληλυϑυῶν RX (cf. Croenert m. Gr. H. 
p. 128sq.) διεληλυϑουσῶν F. 16 ὑπολιπεῖν RX; ab cf. Hultsch 
SGW. XIII p. 4078qq.; ἐπιλείπειν Madv. I p. 616. 17 τῆς τε 
δυνάμεως F. 18 "τὸ στρατόπεδον xol τοὺς ἡγεμόνας] τὸ στρατό- 
πδδὸν corruptum; τὸ στρατηγικὸν (i.e. τοὺς στουπτα δὴ ΘΝ Ἃς. 
p. 516; ego scripserim κατὰ τὸ στρατόπεδον τοὺς Ael es. 
21 παρεσκευασμένους V. 99. εἶναν om. V. 
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ἀπιέναι παρήγγειλε τοῖς στρατιώταις ἀναξευγνύειν καὶ 

ταχὺ πάλιν ἐπανῆλϑεν εἷς τὴν Συρίαν, συμπαραπλέον- 

τος αὐτῷ καὶ τοῦ στόλου παντός. Πτολεμαῖος δὲ μετὰ 

τὴν ἀπαλλαγὴν τῶν πολεμίων περιχαρὴς γενόμενος καὶ 

ϑύσας τοῖς ϑεοῖς χαριστήρια τοὺς φίλους εἱστία λαμ- 5 

πρῶς. καὶ πρὸς μὲν τοὺς περὶ Σέλευκον καὶ “υσίμα- 

χον καὶ Κάσανδρον ἔγραψε περὶ τῶν εὐτυχημάτων καὶ 

περὶ τοῦ πλήϑους τῶν πρὸς αὐτὸν αὐτομολησάντων, 

αὐτὸς δὲ τὸ δεύτερον ἠγωνισμένος ὑπὲρ τῆς «Αἰγύπτου 
καὶ νομίσας δορίχτητον ἔχειν τὴν χώραν ἐπανῆλϑεν 

elg τὴν ᾿4λεξάνδρειαν. 

mA 0 

(0| — "dua δὲ τούτοις πραττομένοις Διονύσιος ὁ τῆς 

to 

EJ 

Ἡρακλείας τῆς ἐν τῷ Πόντῳ τύραννος ἐτελεύτησεν 

ἄρξας ἔτη τριάκοντα δύο, τὴν δὲ δυναστείαν διαδεξά- 
μενοι ol υἱοὶ Ὀξάϑρας καὶ Κλέαρχος ἦρξαν ἔτη ἕπτα- τὸ 

καίδεκα. κατὰ δὲ τὴν Σικελίαν ᾿Δγαϑοκλῆς ἐπῇει τὰς 
ὑπ᾽ αὐτὸν πόλεις ἀσφαλιξόμενος φρουραῖς καὶ χρήματα 402 

πραττόμενος" σφόδρα γὰρ εὐλαβεῖτο μήποτε διὰ τὰς γε- 

γενημένας περὶ αὐτὸν ἀτυχίας δρμήσωσιν ol Σιοιελιῶται 
πρὸς τὴν αὐτονομίαν. καϑ' ὃν δὴ χρόνον Πασίφιλος 30 

ὁ στρατηγός, ἀχούδσας τὴν τῶν ᾿4γαϑοκλέους υἱῶν 
ἀναίρεσιν καὶ τὰ περὶ τὴν Διβύην ἐλαττώματα, τοῦ 

μὲν δυνάστου κατεφρόνησε, πρὸς δὲ Ζ)εινοχράτην ἀπο- 

στὰς καὶ φιλίαν αὐτῷ συνθέμενος τάς τε πόλεις ἃς 

ἦν πεπιστευμένος διακατέσχεν καὶ τὴν μετ᾽ αὐτοῦ δύ- 36 

ναμιν ἐλπίσι ψυχαγωγήσας ἀλλοτρίαν κατεσκεύασε τοῦ 

4. B καὶ ϑύσας --- χαριστήρια] ϑύσας τοῖς ϑεοῖς δὐχαρι- 
στήρια F. — 6. 7 καὶ Κάσσανδρον καὶ Λυσίμαχον F. 9 cf. 
Χ 89, 6. 14 cf. XVI 88,6. 16 Ὀξάϑρας] ξάϑρας libri; 

corr. Wess.; cf. Memnon fr. 4. 6 (FH'Gr. III p. 5308q.) ubi 
V4 Pors (cf. Diod. XVII 34,9 saepius) sweextk V. 1X ὑπ’ 

«órob F. 18. 19 διὰ τὰ γεγενημένα περὶ αὐτὸν ἀτυχήματα Ἃ. 
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τυράννου. ὃ δ᾽ ᾿4γαϑοκλῆς πανταχόϑεν τῶν ἐλπίδων 8 

περικοπτομένων οὕτως ἐταπεινώϑη τὴν ψυχὴν ὥστε 

διαπρεσβεύσασϑαν πρὸς Ζ,ξινοκράτην καὶ παρακαλεῖν 

ἐπὶ τοῖσδε συνϑήκας ποιήσασϑαι, ἐκχωρῆσαι μὲν τῆς 
δυναστείας ᾿4γαϑοκλέα, παραδοῦναι δὲ τὰς Συρακούσσας 

τοῖς πολίταις καὶ μηκέτι εἶναι φυγάδα 4]εινοκράτην, 

ἐξαίρετα δὲ δοϑῆναι τῶν ἐρυμάτων ᾿4γαϑοκλεῖ δύο, 
Θέρμα καὶ Κεφαλοίδιον καὶ τὴν χώραν τὴν τούτων. 

Θαυμάσαι δ᾽ ἄν τις εἰκότως ἐν τούτοις πῶς ᾽4γα- 18 

10 ϑοκλῆς, ὑποστατικὸς ἐν τοῖς ἄλλοις πᾶσι γενόμενος 

καὶ μηδέποϑ᾽ ἑαυτὸν ἐν ταῖς ἐσχάταις προσδοκίαις ἀπ- 
ελπίσας, τότε δειλωϑεὶς ἀκονιτὶ παρεχώρηδε τοῖς πολε- 

μίοις τῆς τυραννίδος, ὑπὲρ ἧς πολλοὺς καὶ μεγάλους 

κινδύνους προηγωνίδατο, καὶ τὸ πάντων παραλογώτα- 
16 τον, Συρακουσσῶν τε κυριεύσας καὶ τῶν ἄλλων πόλεων 

καὶ ναῦς καὶ χρήματα κεκτημένος καὶ δύναμιν σύμ- 

μέτρον ἐξησϑένησε τοῖς λογισμοῖς, οὐδὲν τῶν γενομένων 
περὶ Διονύσιον τὸν τύραννον μνησϑείς. τούτου ydp? 

ποτὲ συνδιωχϑέντος sig περίστασιν ὁμολογουμένως 

ἀπεγνωσμένην καὶ διὰ τὸ μέγεϑος τῶν ἐπηρτημένων 

κινδύνων ἀπελπίσαντος μὲν τὰ κατὰ τὴν δυναστείαν, 

μέλλοντος δ᾽ ἐκ τῶν «Συρακουσσῶν ἐξιππεύειν πρὸς 

ἑκούσιον φυγὴν Ἕλωρις ὁ πρεσβύτατος τῶν φίλων 
ἐπιλαβόμενος τῆς δρμῆς «Ζ]ονύσιε», φησίν, «καλὸν 

ἐντάφιον ἡ τυραννίς. παραπλησίως δὲ τούτῳ καὶ ὁ 8 

κηδεστὴς Μεγακλῆς ἀπεφήνατο πρὸς αὐτόν, εἰπὼν ὅτι 
δεῖ τὸν ἐκ τυραννίδος ἐκπίπτοντα τοῦ σκέλους 6Axó- 

σι 
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8 Κεφαλοίδιν RX; cf. XX 56,8. 10 ὑποστατικῶς F 2. m. 
11 μηδέποτ᾽ αὐτὸν RX. 19 δειλωϑεὶς R (δουλωϑεὶς 2. m) X 
δειλιάσας F. 18 πολλοὺς om. F, suppl. 2. m. 28 Ἔϊωςος €. 
cf. XIV 8, 6. 26 Μεγακλῆς] wbXer XYN $, s cà. NW es c, S 
G. S. II p. 480. 27 ἐκ τῆς v. X. 
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μενον ἀπιέναι καὶ μὴ κατὰ προαίρεσιν ἀπαλλάττεσϑαι. 

ὑπὸ δὲ τούτων τῶν παρακλήσεων ὁ Διονύσιος μετ- 

δωρισϑεὶς ἐνεκαρτέρησε πᾶσι τοῖς δοκοῦσιν εἶναι δεινοῖς 
καὶ τὴν μὲν ἀρχὴν μείξονα κατεσκεύασεν, αὐτὸς δὲ ἐν 
τοῖς ταύτης καλοῖς ἐγγηράσας ἀπέλιπε τοῖς ἐκγόνοις 

μεγίστην τῶν κατὰ τὴν Εὐρώπην δυναστείαν. 

᾿4γαϑοκλῆς δ᾽ ἐπ᾽ οὐδενὶ τούτων μετεωρισϑεὶς οὐδὲ 
τὰς ἀνθρωπίνας ἐλπίδας ἐξελέγξας τῇ πείρᾳ τηλικαύτην 468 
ἀρχὴν ἔχδοτον πεποίηται ταῖς ὁμολογίαις. ταύτας δ᾽ 

ἀσυντελέστους συνέβη γενέσϑαι τῇ μὲν ᾿4γαϑοκλέους 
προαιρέσει κυρωϑείσας,. διὰ δὲ τὴν Δεινοκράτους 

πλεονεξίαν μὴ προσδεχϑείσας. οὗτος γὰρ μοναρχίας 

àv ἐπιϑυμητὴς τῆς μὲν ἐν ταῖς Σιυρακούδσδαις δημο- 
κρατίας ἀλλότριος ἦν, τῇ δὲ ἡγεμονίᾳ τῇ τότε οὔσῃ 
περὶ αὐτὸν εὐαρεστεῖτο᾽ ἀφηγεῖτο γὰρ πεξῶν μὲν πλειό- 

νῶν ἢ δισμυρίων, ἱππέων δὲ τρισχιλίων, πόλεων δὲ 

πολλῶν καὶ μεγάλων, ὥστε αὐτὸν μὲν καλεῖσϑαι τῶν 

φυγάδων στρατηγόν, τῇ δ᾽ ἀληϑείᾳ βασιλικὴν ἔχειν 
ὑπεροχήν, τῆς ἐξουσίας οὔσης περὶ αὐτὸν αὐτοκράτο- 
gog. εἰ κατέλϑοι δ᾽ sig τὰς Συρακούσσας, πάντως 

ἀναγκαῖον ἂν ἦν ἰδιώτην ὑπάρχειν καὶ ἕνα τῶν 
πολλῶν ἀριϑμεῖσϑαι, τῆς αὐτονομίας ἀγαπώδσης τὴν 

ἰσότητα, ἔν τε ταῖς χειροτονίαις ὑπὸ τοῦ τυχόντος 

δημαγωγοῦ παρευημερεῖσϑαι, τοῦ πλήϑους ἀντικειμένου 

ταῖς ὑπεροχαῖς τῶν ἀνδρῶν τῶν ἀγόντων παρρησίαν." 
διόπερ ᾿4γαϑοκλῆς μὲν δικαίως ἂν λέγοιτο λελοιπέναι 

6 usitatius δυναστειῶν (cf. e. gr. XVI 1,8; 95,2). 8.9 τη- 
λικαύτην ἔκδοτον ἀρχὴν ἐποίει F; émojwtvo? Dind. 12 μὴ] 
οὐ F. 14 τῇ τότε οὔσῃ! τῇ τελούσῃ RX. 1 εὐαρεστεῖτο 
(c£. XIV 4,2; Winer-Schm. p. 101) εὐηρεστεῖτο F. 17 ὥστ᾽ 
αὐτὸν Kaelker p. 807. καλεῖσθαι μὲν F. 19 ὑπεροχὴν] ἀρ- 

ZZ» F, corr. 2. m. in marg. — 26 μὲν om. Y. 
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τὴν τῆς τυραννίδος τάξιν, ΖΙεινοκράτης δ᾽ αἴτιος εἶναι 

νομίζοιτο τῶν ὕστερον τῷ δυνάστῃ κατορϑωϑέντων. 
οὗτος γάρ, συνεχῶς ᾿4γαθϑοχλέους διαπρεσβευομένου 

περὶ τῶν ὁμολογιῶν καὶ δεομένου συγχωρῆσαι τὰ δύο 

φρούρια πρὸς καταβίωσιν, ἀεὶ προφάδεις εὐλόγους 

κατεσχεύαξε, Óv ὧν διέκοπτε τὰς ἐλπίδας τῶν ὃμο- 

λογιῶν, ποτὲ μὲν ἀποφαινόμενος ἐκ Σικελίας αὐτὸν 
ἀπαλλάττεσϑαι, ποτὲ δὲ τὰ τέκνα πρὸς δμηρίαν αἰτῶν. 
ὁ δ᾽ ᾿4γαϑοκλῆς γνοὺς αὐτοῦ τὴν ἐπίνοιαν πρὸς μὲν 

τοὺς φυγάδας διεπέμπετο κατηγορῶν τοῦ ziswoxodtovs 

ὡς διακωλύοντος αὐτοῦ τυχεῖν αὐτοὺς τῆς αὐτονομίας, 

πρὸς δὲ Καρχηδονίους πρεσβευτὰς ἀποστείλας συν- 

ἔϑετο τὴν εἰρήνην ἐφ᾽ οἷς τὰς πόλεις κομίδασϑαι τοὺς 

Φοίνικας πάσας τὰς πρότερον ὑπ᾽ αὐτοὺς γεγενημένας" 

ἀντὶ δὲ τούτων ἔλαβε παρὰ Καρχηδονίων χρυσίον μὲν 
εἷς ἀργυρίου λόγον (&veyóusvov) τριακοσίων ταλάν- 

τῶν, ὡς δὲ Τίμαιός φησιν, ἑκατὸν πεντήκοντα, σίτου 

δὲ μεδίμνων εἴκοσι μυριάδας. καὶ τὰ μὲν περὶ Σικε- 
λίαν ἐν τούτοις ἦν. 

Κατὰ δὲ τὴν ᾿Ιταλίαν. Σαμνῖταν μὲν Σώραν καὶ 80 
(«Καλλατίαν πόλεις Ῥωμαίοις συμμαχούσας ἐχπολιορ- 

9 "v 
κήσαντες ἐξηνδραποδίδσαντο᾽ oi ὕπατοι δυνάμεσιν 

2 κατωρϑωθέντων F. αἰεὶ F. 7 cf. XVI 65,5; XIX 
48, 6. 8 ὁμηρίαν libri. 11 αὐτοῦ] τοῦ F. 19 πρὸς 
δὲ τοὺς K. F. 18 ἐφ᾽ οἷς F, ἐφ᾽ ἧς 2. m. 16 (ἀναγόμενον. 
add.; οἵ, XVI 56,6; XVII 71, 1. 90 χατὰ δὲ ᾿Ιταλίαν F. 
Σαυνίται F. καὶ (Καλλατίαν)] καὶ vie» RX. καὶ Ἀττίαν F; 
corr. Wess. (coll. Liv. 43; cf. XIX 101, 8); cf. Binneboessel 
l.l. p. 91; Pirro l.l. III p. 66 ἃ. 8; aliter Mommsen (CJL. X 
p. 444), καὶ Καιατίαν scribendum esse arbitratus (cf. Huelsen 
ap. P.-W. s. v. Caiatia) aut καὶ ᾿Αἀτίναν (cf. Binneboessel «e. 91V. 
res pro eerto diiudicari nequit (cf. Nissen. WW, V8, WV o SS 9 Sy. 
22 ἐξηνδραποδήσαντο. 
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ἁδραῖς εἰς τὴν ᾿Ιαπυγίαν ἐμβαλόντες πλησίον Σιλβίου 

2 πόλεως κατεστρατοπέδευσαν. φρουρουμένης δὲ αὐτῆς 

ὑπὸ Σαμνιτῶν συνεστήσαντο πολιορκίαν ἐφ᾽ ἱκανὰς 
ἡμέρας καὶ κατὰ κράτος ἑλόντες αἰχμάλωτα σώματα 
πλείω τῶν πεντακισχιλίων ἔλαβον καὶ τῶν ἄλλων λα- s 

φύρων ἱκανόν τι πλῆϑος. ἀπὸ δὲ τούτων (γενόμενοι 464 

τὴν τῶν Σαμνιτῶν χώραν ἐπῆλθον δενδροτομοῦντες 
καὶ πάντα τόπον καταφϑείροντες᾽ πολλὰ γὰρ ἔτη τῆς. 

Ῥώμης πρὸς τοῦτο τὸ ἔϑνος διαπολεμούσης ὑπὲρ τῆς 
ἡγεμονίας ἥλπιξον τῶν ἐπὶ τῆς χώρας κτήσεων δτερή- 10 

σαντες τοὺς πολεμίους ἀναγχάσειν εἶξαι τοῖς ὑπερ- 

4 ἔχουσιν. διὸ καὶ πέντε μῆνας καταναλώσαντες εἷς τὴν 

τῆς πολεμίας γῆς καταφϑορὰν τάς τε ἐπαύλεις σχεδὸν 

ἁπάσας ἐπυρπόλησαν καὶ τὴν χώραν ἐξηγρίωσαν, ἀφα- 
νίσαντες πᾶν τὸ δυνάμενον ἐνεγκεῖν ἥμερον καρπόν. 
μετὰ δὲ ταῦτα τοῖς μὲν ᾿ἀναγνίταις ἀδικήματα ποιοῦσι 

πόλεμον κατήγγειλαν, Φρουσίνωνα δὲ ἐκπολιορκήσαντες 
ἀπέδοντο τὴν χώραν. 

81 ὙἘΤοῦ δ᾽ ἐνιαυσίου χρόνου διεληλυϑότος ᾿4ϑήνησι 
μὲν ἦρχεν Εὐξένιππος, ἐν Ῥώμῃ δ᾽ ὑπῆρχον ὕπατοι 50 
“Μεύκιος Ποστούμιος καὶ Τιβέριος Μινούκιος. ἐπὶ δὲ 

τούτων Ῥοδίοις ἐνέστη πόλεμος πρὸς ᾿ἀντίγονον διὰ 

2 τοιαύτας τινὰς αἰτίας. ἡ πόλις ἡ τῶν Ῥοδίων ἰσχύουσα 

e» 

p Qt 

1 Σίλβιον etiam Plut. Sull. 27, Σιλούιον Strab. VI 8, 8; cf. 
Plin. III 11, 16; it. Ánt. p. 120 (Wess). 9.7 Σαυνιτῶν F. 
6 τῶν om. F. 6 (yevóusvor) add. Kallenb. I p. 28. 8. πάντα 
τόπον] πάντα τρόπον Hertl.lII p. 38; f. (κατὰ πάντα τρόπον 
(cf. Pol. I 87,4: 88, 11 saepius) καταφϑείραντες F. 16 4ἰγι- 
νήταις ἈΧ Αἰγινίταις F; corr. Rhod. οὐ Cluv. (coll. Liv. IX 43); 
cf. CJL. X p. 584. 17 Φρούσινα FE; cf. Ptol. III 1, 54; CJL. 
X p.564. 18 ἀπέδοντο] ἀφείλοντο Burger mnem. XVI p. 88; 
cf. Liv. X 1. 90 Ξένιππος RX; cf. Dion. Hal. Din. 9; CJA. 
II 262. 1137. 21 T. Minutius Liv. IX 44; ep. Cass.; at cf. f. c. 
£9 σρὸς τὸν ^A. F. 
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ναυτικαῖς δυνάμεσι καὶ πολιτευομένη κάλλιστα τῶν 

Ἑλλήνων περιμάχητος τοῖς δυνάσταις καὶ βασιλεῦσιν 

ἦν, ἑκάστου σπεύδοντος sig τὴν αὐτοῦ φιλίαν προσ- 
λαμβάνεσϑαι. προορωμένη δὲ πόρρωϑεν τὸ συμφέρον 

5 χαὺ πρὸς ἅπαντας κατ᾽ ἰδίαν συντιϑεμένη τὴν φιλίαν 
τῶν πρὸς ἀλλήλους τοῖς δυνάσταις πολέμων οὐ μετεῖχεν. 

διόπερ συνέβαινεν αὐτὴν τιμᾶσθαι μὲν ὑφ᾽ ἑκάστου 3 
βασιλικαῖς δωρεαῖς, ἄγουσαν δὲ πολὺν χρόνον εἰρήνην 

μεγάλην ἐπίδοσιν λαβεῖν πρὸς αὔξησιν" ἐπὶ τοσοῦτον 
10 γὰρ προεληλύϑει δυνάμεως ὥσϑ᾽ ὑπὲρ μὲν τῶν ᾿Ελλή- 

vov ἰδίᾳ τὸν πρὸς τοὺς πειρατὰς πόλεμον ἐπαναιρεῖς- 

ὅϑαι καὶ καϑαρὰν παρέχεσϑαι τῶν κακούργων τὴν 
ϑάλατταν, τὸν δὲ πλεῖστον ἰσχύσαντα τῶν μνημονευο- 

μένων ᾿4λέξανδρον προτιμήσαντ᾽ αὐτὴν μάλιστα τῶν. 
15 πόλεδων καὶ τὴν ὑπὲρ ὅλης τῆς βασιλείας διωϑήκην 

ἐκεῖ ϑέσϑαι καὶ τἄλλα ϑαυμάξειν καὶ προάγειν εἰς 
ὑπεροχήν. οἱ δ᾽ οὖν Ῥύδιοι πρὸς πάντας τοὺς δυνά- 4 
ὅτας συντεϑειμένοι τὴν φιλίαν διετήρουν μὲν ἑαυτοὺς 

ἐχτὸς ἐγκλήματος δικαίου, ταῖς δ᾽ εὐνοίαις ἔρεπον 

80 μάλιστα πρὸς Πτολεμαῖον" συνέβαινε γὰρ αὐτοῖς τῶν 

τε προσόδων τὰς πλείστας εἶναι διὰ τοὺς εἰς Αἴγυπτον 

πλέοντας ἐμπόρους καὶ τὸ σύνολον τρέφεσϑαι τὴν 
πόλιν ἀπὸ ταύτης τῆς βασιλείας. ὃ δὴ συνορῶν ὁ 82 

᾿Αντίγονος καὶ δπεύδων αὐτοὺς ἀποσπάσαι τῆς πρὸς 
46 ἐχεῖνον ἐπιπλοκῆς τὸ μὲν πρῶτον πρεσβευτὰς ἀπέστειλε 

καϑ' ὃν καιρὸν ὑπὲρ τῆς Κύπρου διεπολέμει πρὸς 

Πτολεμαῖον, ἀξιῶν αὐτῷ συμμαχεῖν καὶ ναῦς συναπο- 

9 αὐτοῦ libri. 10 γὰρ om. X. 11 ἐπαναίρεσϑαι F. 
14 f. addendum (βασιλέων) (cf. XVII 1, 8). προτιμήσαντα F. 
15 καὶ τὴν τῆς ὑπὲρ F. 4 ἅπαντας F.  188qQq. cf. XX 46, 6. 
19 ἔρεπον libri; cf. Winer-Schm. p. 66. 20 αὐτοὺς F. 27 xol 
ναῦς αὐτῶν c. F 

Diodorus. V. *S 
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2 στεῖλαι τῷ Ζημητρίῳ᾽ οὐ προσεχόντων δ᾽ αὐτῶν ἀπ- 

ἐστειλέ τινα τῶν στρατηγῶν μετὰ νεῶν. συντάξας τοὺς 

πλέοντας εἰς Αἴγυπτον ἐκ τῆς Ῥόδου κατάγειν καὶ 

περιαιρεῖσϑαι τὰ φορτία. τούτου δ᾽ ἐκβληϑέντος ὑπὸ 
τῶν Ῥοδίων φήδας αὐτοὺς ἀδίκου κατῆρχϑαι πολέμου 5 

διηπειλήδατο πολιορχήδειν δυνάμεσιν ἁδραῖς τὴν πόλιν. 

οἱ δὲ Ῥόδιοι τὸ μὲν πρῶτον ἐψηφίσαντο μεγάλας αὐτῷ 
τιμὰς καὶ πέμψαντες πρέσβεις ἠξίουν μὴ βιάσασϑαι 

τὴν πόλιν προπεσεῖν παρὰ τὰς συνθήκας εἷς τὸν. πόλε- 

8 μὸν πρὸς Πτολεμαῖον. τραχύτερον δὲ τοῦ βασιλέως 465 

ἀπαντῶντος καὶ τὸν υἱὸν Ζημήτριον ἐκπέμψαντος μετὰ 

δυνάμεως καὶ πολιορκητικῶν ὀργάνων φοβηϑέντες τὴν 

ὑπεροχὴν τοῦ βασιλέως τὸ μὲν πρῶτον ἀπέστειλαν πρὸς 

τὸν Ζ)ημήτριον, φήσαντες συμπολεμήσειν ᾿Αντιγόνῳ 

πρὸς Πτολεμαῖον ὡς δ᾽ ἐκεῖνος ὁμήρους éxovóv [vsu 15 
τοὺς ἐπιφανεστάτους καὶ τοῖς λιμέσι δέχεσϑαι τὸν 

στόλον προσέταττεν, ὑπολαβόντες ἐπιβουλεύειν αὐτὸν 

4 τῇ πόλει, τὰ πρὸς πόλεμον παρεδκευάξοντο. Ζημήτριος 

δὲ πᾶσαν τὴν δύναμιν ἀϑροίδας εἷς τὸν ἐν “ωρύμοις 

λιμένα στόλον ἐξξήρτυε πρὸς τὸν ἐπίπλουν τὸν ἐπὶ τὴν o 
Ῥόδον. εἶχε δὲ ναῦς μακρὰς μὲν παντοίας μεγέϑει 
διακοσίας, ὑπηρετικὰ δὲ πλείω τῶν δκατὸν ἑἕβδομή- 

κοντα ἐν δὲ τούτοις ἐκομίξοντο στρατιῶται βραχὺ 

λειπόμενοι τῶν τετρακισμυρίων σὺν ἱππεῦσι καὶ τοῖς 

συμμαχοῦσι πειραταῖς. ὑπῆρχε δὲ καὶ βελῶν παντοίων ss 

πλῆϑος καὶ πάντων τῶν πρὸς πολιορκίαν χρησίμων 

5 μεγάλη παραδκευή. χωρὶς δὲ τούτων ἰδιωτικὰ πόρια 

1 αὐτῷ F. 9 προσπεσεῖν libri; corr. Dind. 129 πολι- 
τικῶν F. 19 πᾶσαν μὲν τὴν 0. RX. ἐν Ἑλωρύμνοις libri; 
corr. Palm.; cf. XIV 88,4 (ubi “ώρυμα codd); Mueller ad Ptol. 
V2,8. 20 ἐπὶ τῆς Ῥόδου F. 9X de numeris ct. Beloch UT 1 

D. 162 a. 8. 22 ὑπηρετικὰς X. — 94 πορεῖα Y. 
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συνηκολούϑει τῶν ταῖς ἀγοραῖς χρωμένων βραχὺ λειπό- 
μδνα τῶν χιλίων πολλὰ γὰρ ἔτη τῆς χώρας τῆς Ῥοδίων 
ἀπορϑήτου γεγενημένης συνέρρει πανταχόϑεν πλῆϑος 

τῶν εἰωϑότων ὠφελείας ἰδίας ἡγεῖσθαι τὰ τῶν πολε- 

s μουμένων ἀτυχήματα. ὃ μὲν οὖν Ζημήτριος ὥσπερ 88 

εἴς τινα ναυμαχίαν ἐχτάξας τὸν στόλον καταπληκτικῶς 

προηγεῖσϑαιν μὲν ἐποίησε τὰς μακρὰς ναῦς, ἐχούσας 
ἐπὶ ταῖς πρῴραις. τοὺς τρισπιϑάμους τῶν ὀξυβελῶν, 
ἐπακολουϑεῖν δὲ τὰς στρατιωτικὰς καὶ τὰς ἱππηγοὺς 

10 ῥυμουλκουμένας ὑπὸ τῶν ταῖς εἰρεσίαις χρωμένων, 

ἐπὶ πᾶσι δὲ καὶ τὰ τῶν πειρατῶν πόρια καὶ τὰ τῶν 

ἐμπόρων καὶ ἀγοραίων, ὑπεράγοντα τῷ πλήϑει, καϑά- 

πδρ προείρηται, ὥστε πάντα τὸν ἀνὰ μέσον τόπον 
τῆς T5 νήσου καὶ τῆς ἀντικειμένης παραλίας συμ- 

15 πεπληρωμένον φαίνεσϑαι τοῖς πλοίοις καὶ πολὺν φόβον 

καὶ κατάπληξιν παρέχεσϑαι τοῖς ἀπὸ τῆς πόλεως 95o- 

ροῦσιν. οἱ μὲν γὰρ στρατιῶται τῶν Ῥοδίων διειληφότες 
τὰ τείχη τὸν ἐπίπλουν ἐκαραδόκουν τῶν πολεμίων, 

πρεσβῦται δὲ καὶ γυναῖκες ἀπὸ τῶν οἰκιῶν ἀφεώρων, 

10 οὔδης τῆς πόλεως ϑεατροειδοῦς, πάντες ὃξ τό τε 

μέγεϑος τοῦ στόλου καὶ τὴν αὐγὴν τῶν ἀποστιλβόν- 
τῶν ὅπλων καταπληττόμενοι περὶ τῶν ὅλων οὐ μετρίως 

ἠγωνίων. εἶϑ᾽ ὁ μὲν Ζημήτριος κατέπλευσεν sig τὴν 
νῆσον, ἀποβιβάσας δὲ τὴν δύναμιν κατεστρατοπέδευδσεν 

45 πλησίον τῆς πόλεως, ἐκτὸς βέλους ποιησάμενος τὴν 

παρεμβολήν. εὐθὺς δὲ τῶν πειρατῶν καὶ τῶν ἄλλων 

τοὺς εὐθέτους ἐξέπεμψε πορϑήσοντας τὴν νῆσον καὶ 

t2 
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1 ἐπηκολούϑει F. —4 πολεμουμένων] πολεμίων F. S8 ταῖς 
om. X. 1] καὶ om. X. πορεῖα F. καὶ và τῶν ἀγοραίων F. 
12 ὑπερέχοντα PF. 19 πρεσβύται F. — 90 δὲ. «οοὸ S9 Wwe 
est post οὔσης, post πάντες oso θὰ. ὯΔ xoc Sev 
zov PF. 26 εὐθὺς τῶν vs πειρατῶν V X. v. 

AST 
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4 κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν. ἐδενδροτόμησε δὲ καὶ 
τὴν πλησίον χώραν καὶ καϑεῖλε τὰς ἐπαύλεις, ἐξ ὧν 
ὠχύρωσε τὴν στρατοπεδείαν, περιλαβὼν τριπλῷ χάρακι 

καὶ σταυρώμασι πυκνοῖς καὶ μεγάλοις, ὥστε τὴν τῶν 

πολεμίων βλάβην γίνεσϑαι τῶν ἰδίων ἀσφάλειαν. μετὰ 

δὲ ταῦτα πάσῃ τῇ δυνάμει καὶ τοῖς πληρώμασιν ἔχωσεν 
ἐν ὀλίγαις ἡμέραις τὸ μεταξὺ τῆς πόλεως διαλεῖπον 

πρὸς τὴν ἔχβασιν καὶ κατεσκεύασε λιμένα ταῖς ναυσὶν 
ἀρκοῦντα. 

84 Οἱ δὲ Ῥόδιοι μέχρι μέν τινος πρέσβεις ἐκπέμποντες 

ἠξίουν μηδὲν πρᾶξαι κατὰ τῆς πόλεως ἀνήκεστον ὡς 46ι 

r2 

δ᾽ οὐδεὶς αὐτοῖς προσεῖχεν, ἀπογνόντες τὰς διαλύσεις 
ἐξέπεμψαν πρεσβευτὰς πρὸς Πτολεμαῖον καὶ Δυσίμαχον 

καὶ Κάσανδρον, ἀξιοῦντες βοηϑεῖν, ὡς τῆς πόλεως 

προπολεμούσης ὑπὲρ αὐτῶν. τῶν δ᾽ ἐν τῇ πόλει κατ- 
οἰκούντων παροίκων καὶ ξένων δόντες ἐξουσίαν τοῖς 

βουλομένοις συναγωνίξεσϑαι τοὺς λοιποὺς ἀχρήστους 

ἐκ τῆς πόλεως ἐξέπεμψαν, ἅμα μὲν τῆς τῶν ἀναγκαίων 

ἐνδείας προνοηθέντες, ἅμα δὲ καὶ τοῦ μηδένα τῇ 

καταστάσει δυσχεραίνοντα γίνεσϑαι τῆς πόλεως προ- 

δότην. ἀρυϑμὸν δὲ ποιησάμενοι τῶν δυναμένων ἀγωνί- 
ξεσϑαι πολιτῶν μὲν εὗρον περὶ ἑξακισχιλίους, τῶν δὲ 
παροίκων καὶ ξένων εἷς χιλίους. ἐψηφίσαντο δὲ καὶ 

τῶν δούλων τοὺς ἄνδρας ἀγαϑοὺς γενομένους ἐν τοῖς 

κινδύνοις ἀγοράσαντας παρὰ τῶν δεσποτῶν ἐλευϑεροῦν 
καὶ πολίτας εἶναι" ἔγραψαν δὲ καὶ τῶν τελευτησάντων 
ἐν τῷ πολέμῳ τὰ μὲν σώματα δημοσίᾳ ϑάπτεσϑαι., 

ὅ τὴν τῶν ἰδίων à. F. 6 τῇ om. . 7 ΖἍδιαλιπὸν F. 
1B προσπολεμούσης libri; corr. Wess. 17 ὡς ἀχρήστους F f.r. 
Z5 ἐγοράσαντες Wess. I p. 616; cf. Kuehner-Gerth II 2 p. 112. 

25, 28 ἐλευϑεροῦν καὶ πολίτας εἶναιϊλ τὴν ἐλευθερίαν πολίτας 
δ, ἕνας F, corr. 2. m. in marg. 
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τοὺς δὲ γονεῖς καὶ παῖδας τρέφεσϑαι λαμβάνοντας τὴν 

χορηγίαν ἀπὸ τοῦ κοινοῦ ταμιείου, καὶ τὰς μὲν παρ- 

ϑένους δημοσίᾳ προικίξεσϑαι. τοὺς δ᾽ υἱοὺς ἐν ἡλικίᾳ 

γενομένους ἐν τῷ ϑεάτρῳ στεφανῶσαι τοῖς Ζιονυσίοις 
πανοπλίᾳ. διὰ δὲ τούτων ἐκκαλεσάμενοι τὰς ἁπάντων 
προϑυμίας sig τὸ τοὺς κινδύνους ὑπομένειν εὐψύχως, 

ἐποιήσαντο καὶ τῶν ἄλλων τὴν ἐνδεχομένην παρα- 

ὄκευήν. ὁμονοοῦντος γὰρ τοῦ πλήϑους οἱ μὲν εὔποροι 

χρήματ᾽ εἰσέφερον, οἱ δὲ τεχνῖται τὰς αὑτῶν ἐπιστήμας 
παρείχοντο πρὸς τὴν τῶν ὅπλων κατασκευήν, ἅπας δ᾽ 
ἦν ἐνεργός, τῇ φιλοτιμίᾳ τοὺς ἄλλους ὑπερϑέσϑαι 
σπεύδων. διόπερ οἱ μὲν ἐγίνοντο περὶ τοὺς ὀξυβελεῖς 

καὶ πετροβόλους, οἱ δὲ περὶ τὴν τῶν ἄλλων κατα- 

σχευήν, τινὲς δὲ τὰ πεπονηκότα τῶν τειχῶν ἐπεσκεύ- 
αξον, πλεῖστοι δὲ λίϑους πρὸς τὰ τείχη φέροντες 

ἐσώρευον. ἐξέπεμψαν δὲ καὶ τῶν ἄριστα πλεουσῶν 
νεῶν τρεῖς ἐπὶ τοὺς πολεμίους καὶ τοὺς παρακομίξον- 

, τὰς αὐτοῖς ἀγορὰς ἐμπόρους. αὗται δὲ παραδόξως 

20 

25 

ἐπιφανεῖσαι πολλὰ μὲν πλοῖα τῶν ἐπὶ τὴν προνομὴν 
τῆς χώρας ὠφελείας χάριν πλεόντων ἐμπόρων κατ- 
δπόντισαν, οὐκ ὀλίγα δὲ καὶ πρὸς τὸν αἰγιαλὸν κατα- 

δπῶσαι συνέχαυσαν καὶ τῶν αἰχμαλώτων τὰ δυνάμενα 

δοῦναι λύτρον παρεχόμιξον εἷς τὴν zxóÀw: συνέϑεντο 

γὰρ οἱ Ῥόδιον πρὸς τὸν Ζημήτριον ὥστε ἀλλήλοις 
διδόναι λύτρον ἐλευϑέρου μὲν χιλίας δραχμάς, δούλου 
δὲ πεντακοσίας. 

1 addendum videtur post γονεῖς (xol γυναῖκας; cf. XVII 11,5. 
4 ταῖς (corr. 2. m.) Διονυσίοις πανοπλίαις F. ^ 9 τεχνίται libri. 
αὐτῶν F. | 10—19 ἅπας δ᾽ ἦν ἐνεργὸς --- σπεύδων] ἐνεργῶς --- 

e 

σπεύδοντες F. 18 παρασκευὴν X. 1 οἱ πλεῖστον δὲ ἘΞ SS. 
19 ἐπιφανεοῖσαι καὶ πολλὰ Y. 98 χώρας οτὰ. ὃς SWQSS. oS. 

'f. delendum £uzógov' Reiske. — 98 ὅτου V. 



204 Diodor. XX 85. 86. 

85 πρὸς τὰς ϑέσεις τῶν ὀργάνων δὲ ὃ Ζ]ημήτριος 

ἄφϑονον ἔχων ἁπάντων χορηγίαν ἤρξατο κατασκευάξειν 
δύο χελώνας, τὴν μὲν πρὸς τοὺς πετροβόλους, τὴν δὲ 

σρὸς τοὺς ὀξυβελεῖς, ἀμφοτέρας δὲ ταύτας ἐπὶ δύο 

πλοίων φορτηγῶν διαβεβηκυίας καὶ κατεξευγμένας, δύο 5 

δὲ πύργους τετραστέγους ὑπερέχοντας τοῖς ὕψεσι τῶν 

ἐπὶ τοῦ λιμένος πύργων, ἑκάτερον δὲ τούτων ἐπὶ δύο 461 
σλοίων ἴσον βεβηκότα καὶ κατειλημμένον, ὕπως ἐν τῷ 

προσάγειν ἡ στάσις ἑκατέρα τῶν πλευρῶν ἰσόρροπον 

2 ἔχῃ τὸ βάρος. κατεσκεύασε δὲ καὶ χάρακα πλωτὸν 1i 
ἐπὶ τετραπέδων ξύλων καϑηλωμένον, ὅπως προπλέων 
οὗτος κωλύῃ τοὺς πολεμίους ἐπιπλέοντας ἐμβολὰς δὲ- 

8 δόναι τοῖς φέρουσι τὰς μηχανὰς πλοίοις. ἐν ὅσῳ Ób 

ταῦτα τὴν συντέλειαν ἐλάμβανεν, ἀϑροίσας τοὺς ἀδρο- 
τάτους τῶν λέμβων καὶ τούτους καταφράξας σανίσι 15 

καὶ ϑυρίδας κλειστὰς καταδχευάδσας ἐνέθετο μὲν τῶν 

τρισπιϑάμων ὀξυβελῶν τοὺς πορρωτάτω βάλλοντας καὶ 

τοὺς τούτοις κατὰ τρόπον χρησομένους, ἔτι δὲ τοξότας 

Κρῆτας, τὰς δὲ ναῦς προσαγαγὼν ἐντὸς βέλους κατ- 
ἑτίτρωδκχε τοὺς κατὰ τὴν πόλιν ὑψηλότερα τὰ παρὰ τὸν 50 

4 λιμένα τείχη κατασχευάξοντας. οἱ δὲ Ῥόδιοι ϑεωροῦντες 
τοῦ Ζημητρίου τὴν πᾶσαν ἐπιβολὴν οὖσαν ἐπὶ τὸν 
λιμένα καὶ αὐτοὶ τὰ πρὸς τὴν ἀσφάλειαν τούτου παρ- 

εὐσκευάξοντο. δύο μὲν οὖν ἔστησαν μηχανὰς ἐπὶ τοῦ 

1 ὁ δὲ Δημήτριος RX, quae praecedunt cum πεντακοσίας 
coniungentes. ὅ διαβεβηκότων καὶ κατεξευγμένων libri; correxi; 
cf. Athen. de mach. 9 (Wescher Pol. p. 32sqq.); Philo mech. 
synt. V 94sqq. (Schoene); Rüstow ἃ. Kóchly Griech. Kriegsalter- 
tümer p.418sqq. 8 ἴσων libri; corr. Madv. I p. 616. βεβη- 
κότων καὶ κατειλημμένων F inepte. 9 προάγειν ΧΕ. — 11 τε- 
τραπόδων F. καϑηλωμένων codd.; corr. (cf. Pol. I 22, ὅ). προσ- 
πλέων libri; corr. Dind. 19 ἐπιπλέοντας] ἐπὶ τὰς F. 922 ἐπι- 
fovizr X. 28 τὴν om. F. 
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χώματος. τρεῖς δ᾽ ἐπὶ φορτηγῶν πλοίων πλησίον τῶν 
κλείθρων τοῦ μικροῦ λιμένος" ἐν δὲ ταύταις ἔϑηκαν 
πλῆϑος ὀξυβελῶν καὶ πετροβόλων παντοίων τοῖς μεγέ- 

ϑεσιν, ὅπως, ἐάν τε ἀποβιβάξωσιν οἱ πολέμιοι πρὸς 
τὸ χῶμα στρατιώτας ἄν τε τὰς μηχανὰς προσάγοωσι, διὰ 

τούτων αὐτοὺς εἴργεσϑαι τῆς ἐπιβολῆς. ἐπέστησαν δὲ 
καὶ τοῖς δρμοῦσι τῶν φορτηγῶν πλοίων ἐν τῷ λιμένι 

βελοστάσεις olxsíag τοῖς ἐπιτίϑεσθαν μέλλουσι κατα- 

πέλταις. 

Ἀμφοτέρων δὲ τοῦτον τὸν τρόπον παρεδκευασμέ- 
vov ὃ Ζημήτριος τὸ μὲν πρῶτον ἐπιβαλόμενος προσ- 
ἄγειν τὰς μηχανὰς τοῖς λιμέσιν ἐκωλύϑη κλύδωνος 
ἐπιγενομένου τραχυτέρου᾽ μετὰ δὲ ταῦτα νυχτὸς εὐδίας 

λαβόμενος ἔλαϑε παραπλεύσας καὶ καταλαβόμενος ἄκρον 

τὸ χῶμα τοῦ μεγάλου λιμένος εὐθὺς περιεχαράκωδε 

τὸν τόπον καὶ διέφραξε ϑυρώμασι καὶ πέτροις, ἐξεβί- 

βαόδε δ᾽ εἷς αὐτὸν στρατιώτας τετραχοσίους καὶ βελῶν 

πλῆϑος παντοδαπῶν, ἀπέχοντος ἀπὸ τῶν τειχῶν τοῦ 

τόπου τούτου πέντε πλέϑρα. ἔπειϑ᾽ ἡμέρας γενομένης 

παρεχκόμιδε τὰς μηχανὰς εἷς τὸν λιμένα μετὰ σάλπιγγος 

καὶ κραυγῆς ταὶ τοῖς μὲν ἐλάττοσιν ὀξυβελέσι μακρὰν 

φερομένοις ἀνεῖργε τοὺς ἐργαζομένους τὸ παρὰ τὸν 

λιμένα τεῖχος, τοῖς δὲ πετροβόλοις τάς τὲ μηχανὰς τῶν 

πολεμίων καὶ τὸ διὰ τοῦ χώματος τεῖχος τῇ μὲν 

διέσεισε, τῇ δὲ κατέβαλεν, ἀσϑενὲς ὑπάρχον καὶ ταπει- 

νὸν ἐκείνοις τοῖς καιροῖς. ἀμυνομένων δὲ καὶ τῶν ἐκ 

ὅ ἄν ve RX (cf. Kühner-Gerth II 2 p. 468 a. 3) ἐάν τε F. 
v' Kaelker p. 807. 7 ὁρμῶσι libri; cf. XX 9, 1. 8 κατα- 
πέλτας libri; corr. Rhod. 11 ἐπιβαλλόμενος F. 15 εὐϑὺς 
δὲ ER (del 1. m.) X εὐθὺς δὲ xol F. 17 τριακοσίους F, corr. 
2. m. — 20 παρεκόμισαν libri; corr. Wess. — 21 καὶ μακρὰν F. 
926 διέσωσε X. 96 ἐν ἐκείνοις τοῖς x. Hertl. II 1 p. 17. 
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τῆς πόλεως εὐρώστως τότε μὲν ὅλην τὴν ἡμέραν 

διετέλεσαν ἀμφότεροι πολλὰ χκαχὰ καὶ δρῶντες καὶ 

πάσχοντες" τῆς δὲ νυχτὸς ἤδη καταλαμβανούσης ὁ μὲν 

Ζημήτριος ταῖς ῥυμουλκούσαις ναυσὺν ἀπήγαγε τὰς 468 
μηχανὰς πάλιν ἔξω βέλους" οἱ δὲ Ῥόδιοι ξηρᾶς ὕλης 5 

καὶ δαᾳαδὸς ἀκάτια πληρώσαντες καὶ πῦρ ἐνθέμενοι τὸ 
μὲν πρῶτον ἐπιδιώξαντες προσέπλεον ταῖς μηχαναῖς 
ταῖς τῶν πολεμίων καὶ τὴν ὕλην ὑφῆψαν, μετὰ δὲ 

ταῦτα τῷ πλωτῷ χάρακι καὶ τοῖς βέλεσιν ἀνειρχϑέντες 
4 συνηναγκάσϑησαν χωρεῖν εἷς τοὐπίσω. τῆς δὲ φλογὸς 10 

ἐπισχυούσης ὀλίγοι μὲν κατασβέσαντες ἐπανῆλϑον σὺν 
τοῖς σκάφεσιν, οἱ πλεῖστοι δὲ καιομένων τῶν ἀκατίων 

ἐξεκολύμβησαν. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ κατὰ μὲν ϑάλατταν ὃ 
Ζημήτριος παραπλησίαν ἐποιήσατο τὴν ἐπίϑεσιν, κατὰ 
δὲ τὴν γῆν προσέταξεν ἅμα πανταχόϑεν προσβάλλειν 

μετ᾿ ἀλαλαγμοῦ καὶ σάλπιγγος, ὅπως sig ἀγωνίαν καὶ 
φόβον ἀγάγῃ τοὺς Ῥοδίους, πολλῶν τῶν ἀντισπασμά- 
τῶν ὄντων. 

81 Τοιαύτην δὲ τὴν πολιορκίαν ποιησάμενος ἐφ᾽ ἡμέρας 
ὀχτὼ τὰς μὲν μηχανὰς τὰς ἐπὶ τοῦ χώματος τοῖς τα- 30 

λαντιαίοις πετροβόλοις συνέτριψε, τοῦ δὲ διατειχίδματος 

τὸ μεσοπύργιον σὺν αὐτοῖς τοῖς πύργοις διέσειδεν. 

κατελάβοντο δὲ καὶ τῶν στρατιωτῶν τινὲς μέρος τοῦ 

παρὰ τὸν λιμένα διατειχίσματος" ἐφ᾽ οὗς συστραφέντες 
οἱ Ῥόδιοι μάχην συνῆψαν καὶ πολλαπλάσιοι γενόμενοι s5 

ren 5 

2 κακὰ δρῶντες F. 8 καταλαβούσης F. 11 ἐπισχούσης F. 
κατασβέσαντες] in marg. codicis F 9. m. adscr. συσκευασάμενοι. 
12 καομένων F. ἀκατιῶν F. 16 ὅπως sig ἀγωνίαν ἀγάγῃ καὶ 
φόβον F. 17 τῶν om. F. 22 τὸ μεσοπύργιον σὺν] usco- 
zéópyto» ἦν ὃ σὺν F. 98 "ατέλαβον F. 224 ἐφ᾽ o9g scr. sec. 
Diodori (cf. e. g. XX 58, 2) et Polybü (cf. e. g. IL 6, 8) usum; 
ἐφ’ οὗ libri. 
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τοὺς μὲν ἀνεῖλον, τοὺς δ᾽ ἐπανελϑεῖν sig τοὐπίσω συν- 

ηνάγκασαν᾽ συνήργει δὲ τοῖς ἐκ τῆς πόλεως ἡ τοῦ 
παρὰ τὸ τεῖχος τόπου τραχύτης, πολλῶν καὶ μεγάλων 

πετρῶν κατὰ τὸ συνεχὲς κειμένων παρὰ τὴν οἰκοδομὴν 

5 ἔξω τοῦ τείχους. τῶν δὲ τοὺς στρατιώτας τούτους 5 

κομισάντων σκαφῶν οὐχ ὀλίγων διὰ τὴν ἀγωνίαν 

ἐποχειλάντων οἱ Ῥόδιοι ταχέως τὰ μὲν ἀκροστόλια 
περιέσπασαν, ὕλην δὲ ξηρὰν καὶ δᾷδας ταῖς ναυσὶν 

ἐνέντες ἐνέπρησαν. τούτων δὲ περὶ ταῦτ᾽ ὄντων οἱ 
10 μὲν τοῦ Ζ]ημητρίου στρατιῶται πανταχοῦ περιπλέοντες 

κλίμακας προσέφερον τοῖς τείχεσι καὶ βιαιότερον ἐν- 

ἔχειντο, συναγωνιξομένων καὶ τῶν ἀπὸ τῆς γῆς παν- 

ταχόϑεν καὶ συναλαλαξόντων. ἔνϑα δὴ πολλῶν παρα- 
βόλως κινδυνευσάντων καὶ συχνῶν ἀναβάντων ἐπὶ τὰ 

16 τείχη συνίστατο καρτερὰ μάχη, τῶν μὲν ἔξωϑεν βιαξο- 

μένων, τῶν δ᾽ ἐκ τῆς πόλεως ἀϑρόων παραβοηϑούντων. 
τέλος δὲ τῶν Ῥοδίων ἐκϑύμως ἀγωνιξομένων οἱ μὲν 

ἔπεσον τῶν προδαναβάντων, οἱ δὲ κατατραυματισϑέντες 
ἑάλωσαν, ἐν οἷς ἦσάν τινες καὶ τῶν ἐπιφανεστάτων 

30 ἡγεμόνων. τοιούτων δὲ γενομένων τοῖς ἔξωϑεν ἐλατ- 

τωμάτων ὃ μὲν Ζημήτριος ἀπεκόμιδε τὰς μηχανὰς sig 

τὸν ἴδιον λιμένα καὶ τὰ πεπονηχότα τῶν πλοίων καὶ 

μηχανῶν ἐπεσκεύασεν, οἱ δὲ ἱἹΡόδιοι τοὺς μὲν τελευ- 
τήσαντας τῶν πολιτῶν ἔϑαψαν, τὰ ὃὲ ὅπλα τῶν 

πολεμίων καὶ τὰ ἀκροστόλια τοῖς ϑεοῖς ἀνέϑηκαν, τὰ 
δὲ διὰ τῶν πετροβόλων πεπτωκότα τῶν τειχῶν &voxo- 
δόμουν. 
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9 συνήργει δὲ καὶ τοὺς ἐκ τῆς zt. F. — 4 cf. (Wess. monente) 
Athen. de mach. 3 (Wescher p. 8) et Phil. mech. synt. p. 99 (Sch.). 
7? éxoxsiddvvov F. 9 ταῦτα ΧΕ. 10 πανταχόϑεν €. SS «xv- 
αλλαλαξόντων F. πολλῶν om. Y. 1& δούς €. Δ τὸς 
om. F. 20 τῶν ἔξωϑεν à. V. 
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Δημήτριος δὲ περὶ τὴν ἐπιόκευὴν τῶν μηχανῶν 
καὶ τῶν πλοίων ἡμέρας ἑπτὰ γενόμενος καὶ πάντα τὰ 

πρὸς τὴν πολιορκίαν παραδχευασάμενος πάλιν ἐπ- 

ἔπλευσε τῷ λιμένι" πᾶσα γὰρ ἦν ἡ σπουδὴ περὶ τὸ 
κρατῆσαι τούτου καὶ τῆς σιτοπομπείας ἀποκλεῖσαι τοὺς 

κατὰ τὴν πόλιν. γενόμενος δ᾽ ἐντὸς βέλους τοῖς μὲν 

πυρφόροις πολλοῖς οὖσιν εἷς τὰ διωρμισμένα πλοῖα 

τῶν Ῥοδίων ἐνέβαλε, τοῖς δὲ πετροβόλοις τὰ τείχη 
διέσεισε, τοῖς δ᾽ ὀξυβελέσι τὰ φαινόμενα τῶν σωμάτων 

κατετίτρωδκε. συνεχοῦς οὖν καὶ καταπληκτικῆς γενο- 
μένης τῆς προσβολῆς οἱ μὲν παρὰ τοῖς Ῥοδίοις νὰύ- 

κληρον διαγωνιάσαντες περὶ τῶν πλοίων κατέσβεσαν 

τοὺς πυρφόρους, οἱ δὲ πρυτάνεις κινδυνεύοντος ἁλῶναι 

τοῦ λιμένος παρεκάλεσαν τοὺς ἀρίστους τῶν πολιτῶν 

τὸν ὑπὲρ τῆς κοινῆς σωτηρίας ὑπομεῖναν κίνδυνον. 

πολλῶν οὖν προϑύμως ὑπακουόντων τρεῖς ναῦς τὰς 

κρατίστας ἑπλήρωσαν ἐπιλέκτων ἀνδρῶν, οἷς παρ- 
ἠγγειλὰν πειρᾶσθαι τοῖς ἐμβόλοις βυϑίσαι τὰ πλοῖα 

τὰ τὰς μηχανὰς κομίξοντα τῶν πολεμίων. οὗτοι μὲν 
οὖν, καίπερ πολλῶν ἐπ᾽ αὐτοὺς φερομένων βελῶν, 
ὠσάμενοι τὸ μὲν πρῶτον τὸν σεσιδηρωμένον χάρακα 
διέσπασαν, τοῖς δὲ πλοίοις πολλὰς ἐμβολὰς δόντες καὶ 

ϑαλάττης αὐτὰ πληρώσαντες δύο μὲν τῶν μηχανῶν 
κατέβαλον, τῆς δὲ τρίτης ὑπὸ τῶν περὶ τὸν Ζημήτριον 

δὶς τοὐπίσω τοῖς ῥύμασιν ἑλκομένης οἱ μὲν Ρόδιοι 

ϑαρρήδσαντες τοῖς κχκατωρϑωμένοις ϑρασύτερον τοῦ 

κωϑήχοντος προέπιπτον εἷς τὸν κίνδυνον. διὸ 

8 τὴν} τὰς EF. ὃ σιτοπομπείας F. ἢ διωρισμένα codd.; 
correxi; οἱ. XIII 50,5; Long. Π 26. 12 διαγωνίσαντες F, corr. 
2. m. 18 τὰς (corr. Wess.) πυρφόρους RX τὰ πυρφόρα F. 
15 ὑπομεῖναι} αἱρεῖσθαι F, corr. 2. m. in marg. 16 ὑπακου- 
od»ro» F. 91 καὶ τὸν F. 98 αὐτὰ om. F. 27 προσέπιπτον F. 

15 
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Ol. 118, 4: 305 a. Chr. 299 

πολλῶν αὐτοῖς καὶ μεγάλων νεῶν περιχυϑεισῶν καὶ τοῖς 

ἐμβόλοις πολλὰ μέρη τῶν τοίχων ἀναρρηττουσῶν ὃ μὲν 

ναύαρχος ᾿Εξήκεστος καὶ ὁ τριήραρχος καί τινες ἄλλοι 

κατατραυματισϑέντες ἡλωσαν, τοῦ δ᾽ ἄλλου πλήϑους 

ἐκχολυμβήσαντος καὶ διανηξαμένου πρὸς τοὺς ἰδίους 

μία μὲν τῶν νεῶν ὑποχείριος ἐγένετο τοῖς περὶ τὸν 

ΖΔημήτριον, αἱ δ᾽ ἄλλαι διέφυγον τὸν κίνδυνον. του- 

crus οὖν γενομένης τῆς ναυμαχίας ὁ μὲν Ζ)ημήτριος 
ἄλλην μηχανὴν κατεσκεύασε τριπλασίαν τῷ ὕψει καὶ 

πλάτει τῆς πρότερον, προσάγοντος δ᾽ αὐτὴν πρὸς τὸν 
λιμένα νότος ἐκνεφίας ἐπιγενόμενος τὰ μὲν δρμοῦντα 

τῶν πλοίων συνέχλυσε,. τὴν ὃὲ μηχανὴν κατέβαλε. 

x«9' ὃν δὴ χρόνον οἱ Ῥόδιοι τῷ καιρῷ δεξιῶς χρησά- 
μενον πύλην ἀνοίξαντες ἐπέϑεντο τοῖς τὸ χῶμα κατ- 

15 διληφόδσι. γενομένης δὲ μάχης ἐπὶ πολὺν χρόνον 
ἰσχυρᾶς καὶ τοῦ μὲν Ζημητρίου διὰ τὸν χειμῶνα μὴ 

δυναμένου βοηϑῆδσαι, τῶν δὲ Ῥοδίων ἐκ διαδοχῆς 
ἀτοἀγωνιξομένων ἠναγκάσθησαν οἱ τοῦ βασιλέως ἀπο- 

ϑέμενοι τὰ ὅπλα παραδοῦναι σφᾶς αὐτούς, ὄντες δχε- 
:0 δὸν τετραχόσιοι. τούτων δὲ τῶν προτερημάτων γενο- 

μένων τοῖς Ῥοδίοις κατέπλευσαν τῇ πόλει σύμμαχοι 
παρὰ μὲν Κνωσσίων ἑκατὸν πεντήκοντα, παρὰ δὲ 
Πτολεμαίου πλείους τῶν πεντακοσίων, ὧν ἦσάν τινες 

Ῥόδιοι μισϑοφοροῦντες παρὰ τῷ βασιλεῖ. καὶ τὰ μὲν 

35 περὶ τὴν ἐν Ῥόδῳ πολιορκίαν ἐν τούτοις ἦν. 

οι 

1 e 

1 πολλῶν καὶ μεγάλων αὐτοῖς νεῶν F. 9 τειχῶν F. 
ἀναρρηττόντων REX (corr. Dind.) ἀνορυττόντων F. 8. τῆς om. F. 
10 προτέρας F. προάγοντος F, προαγαγόντος 2. m. 11 óo- 
μαίνοντα RXF (corr. 2. mn. in marg). — 14 πύλην] πάλιν F. 
16. 17 βοηϑῆσαι μὴ δυναμένου F. 2422 Κνωσίων F; at cf. 
XVI 62, 4. — 92. 28 παρὰ Ilv. δὲ X. 24. δῦ «à μὲν ἐν 'Pódo 
περὶ τὴν m. F. 
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Κατὰ δὲ τὴν Σικελίαν ᾿4γαϑοκλῆς οὐ δυνάμενος 

διαλύσασϑαν πρὸς τοὺς περὶ Ziswoxod:gv φυγάδας 

ἀνέξευξεν ἐπ᾽ αὐτοὺς μδϑ᾽ ἧς εἶχε δυνάμεως, νομίξων 

ἀναγκαῖον ὑπάρχειν αὐτῷ διακινδυνεύειν καὶ παρα- 

βάλλεσθαι περὶ τῶν ὅλων. συνηχολούϑουν δ᾽ αὐτῷ 
πεζοὶ μὲν οὐ πλείους τῶν πεντακισχιλίων, ἱππεῖς δὲ 

εἰς ὀχταχοσίους. οἱ δὲ περὶ “)Πεινοχράτην φυγάδες 

δρῶντες τὴν τῶν πολεμίων δρμὴν ἄσμενοι κατήντησαν 

εἰς τὴν μάχην, ὄντες πολλαπλάσιοι' πεζοὶ μὲν γὰρ 

ὑπῆρχον πλείους τῶν δισμυρίων καὶ πεντακισχιλίων, 

ἱππεῖς δ᾽ οὐκ ἐλάττους τρισχιλίων. ἀντιστρατοπεδευ- 
σάντων δ᾽ αὐτῶν περὶ τὸ χαλούμενον Τόργιον καὶ 

μετὰ ταῦτα παραταξαμένων ἐπ᾽ ὀλίγον μὲν χρόνον 

συνέστη καρτερὰ μάχη διὰ τὰς ἀμφοτέρων προϑυμίας" 
μδτὰ δὲ ταῦτα τῶν πρὸς τὸν 4)εινοκράτην διαφεδρομέ- 

νῶν τινές. ὄντες πλείους τῶν δισχιλίων, μετεβάλοντο 

πρὸς τὸν τύραννον καὶ τοῖς φυγάσιν αἴτιον κατέστησαν 

τῆς ἥττης. οἱ μὲν γὰρ μετ᾽ ᾿4γαϑοκλέους ὄντες πολὺ 
μᾶλλον ἐθάρρησαν, οἱ δὲ Ζεινοκράτει συναγωνιξόμενοι 

κατεπλάγησαν καὶ νομίσαντες πλείους εἷναι τοὺς ἀφ- 

ἱσταμένους πρὸς φυγὴν ὥρμησαν. εἶϑ' ὃ μὲν ᾿4γαϑο- 
κλῆς διώξας αὐτοὺς μέχρι τινὸς καὶ τοῦ φονεύειν 

ἀποσχόμενος διεπέμψατο πρὸς τοὺς ἡττημένους, ἀξιῶν 

παύσασϑαι μὲν τῆς διαφορᾶς, καταπορευϑῆναι δ᾽ εἰς 

τὰς πατρίδας" εἰληφέναι γὰρ αὐτοὺς πεῖραν τοῦ 

μηδέποτ᾽ ἂν δύνασϑαι περιγενέσθαι τοὺς φυγάδας 

6 τῶν om. F. ὀκτακισχιλίων F, corr. 9. m. in marg. 
9 vj» om. F. 12 Γόργιον RX Γοργόνιον F; ign.; Tóoytov 
Ortel. et Cluv. ex Hes.; cf. Holm G. S. II p. 479; Schubert 
Agath. p. 191; Beloch III 1 p. 208 a. 1. 14 διὰ τῆς F. 
15. 16 τινὲς διαφερομένων F, corr. 2 m. 19 4Δεινοχράτη RX. 
99 διεσέωσετο Y. 26 μήποτ᾽ F. 



OL 118, 4: 806 ἃ. Chr. 801 

ἀγωνιξομένους πρὸς αὐτόν, ὅτε καὶ νῦν πολλαπλασίους 
ὄντας αὐτοὺς ἡττῆσθαι. τῶν δὲ φυγάδων οἱ μὲν 4 

ἱππεῖς ἅπαντες ἀπὸ τῆς φυγῆς διεσώϑησαν εἰς ἌἌμβικας 

χωρίον, τῶν δὲ πεξῶν ἔνιοι μὲν νυχτὸς ἐπιγενομένης 
διέδρασαν, οἱ δὲ πλείους καταλαβόμενοι λόφον καὶ τὴν 

μὲν ἐκ τοῦ διαγωνίξεσϑαι νίκην ἀπελπίσαντες, ἐπι- 
ϑυμοῦντες δὲ συγγενῶν καὶ φίλων καὶ πατρίδος καὶ 

τῶν ἐν ταύτῃ καλῶν διελύσαντο πρὸς ᾿4γαϑοκλέα. 

λαβόντων οὖν αὐτῶν πίστεις καὶ καταβάντων ἀπό 5 

10 τινος ἐρυμνοῦ λόφου τὰ μὲν ὅπλα παρείλετο, τὴν δὲ 
δύναμιν περιστήσας ἅπαντας κατηκόντισεν, ὄντας περὶ 

ἑπτακισχιλίους,. ὡς Τίμαιός φησιν, ὡς δ᾽ ἔνιοι γράφου- 

σιν, εἰς τετρακισχιλίους" ἀεὶ γὰρ ὃ τύραννος οὗτος 6 

πίστεως μὲν καὶ τῶν ὅρκων κατεφρόνει, τὴν δ᾽ ἰδίαν 
ἰσχὺν οὐκ ἐκ τῆς περὶ αὐτὸν δυνάμεως. ἀλλ᾽ ἐκ τῆς 

τῶν ὑποτεταγμένων ἀσϑενείας περιεποιεῖτο, πλεῖον 

δεδοικὼς τοὺς συμμάχους ἢ τοὺς πολεμίους. τὴν δὲ 90 

ἀντιτεταγμένην δύναμιν οὕτω διαφϑείρας προσεδέξατο 

ἀτιτοὺς ὑπολελειμμένους τῶν φυγάδων καὶ πρὸς ΖΊεινο- 

0 χράτην διαλυϑεὶς στρατηγὸν αὐτὸν μέρους τῆς δυνά- 

μεῶς ἀπέδειξε καὶ διετέλεσε πιστεύων τὰ μέγιστα. 

ϑαυμάσεις δ᾽ ἄν τις ἐν τούτοις τὸν ᾿4γαϑοχλέα, πῶς 

πρὸς ἅπαντας ὑπόπτως ἔχων καὶ μηδέποτε μηδενὶ 
βεβαίως πιδστεύδας πρὸς μόνον ΖΙ᾽ξινοκράτην διετήρησε 

95 τὴν φιλίαν μέχρι τελευτῆς. ὃ δὲ Ζεινοκράτης προδοὺς 

τοὺς συμμάχους τὸν μὲν Πασίφιλον ἐν τῇ Γέλᾳ συν- 

οι 

1 σι 

t9 

8 "4ufvxag F; ign. 8. αὐτῇ F. 9 οὖν om. F. ἀπό 
τινος ἐρυμνοῦ λόφου (τόπου F)| ἀπὸ τοῦ io. λόφου Holm G. S. II 
p. 479; cf. Schubert Ag. p. 198. 10 παρείλατο F. — 11 κατ- 
ηκότισεν X. — 19.18 ὡς Τίμαιός φησιν --- τετρακισχιλίους om. R 
(suppl. 1.m.in marg) X. [12 οὗ PHG. Ip.281. γράφουσι F. 
15 αὐτὸν libri. — 16 ὑποτεταγμένων] ἐπιγενομένων F. 
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αρπάσας ἀπέκτεινεν, τὰ δὲ φρούρια xal τὰς πόλεις 

ἐνεχείρισεν ᾿4γαϑοκλεῖ, διδτῆ χρόνον ἀναλώσας sig τὴν 
τῶν πολεμίων παράϑεσιν. 

8 Κατὰ δὲ τὴν Ἰταλίαν Ῥωμαῖοι μὲν Παλιγνοὺς 
καταπολεμήσαντες τὴν χώραν ἀφείλοντο καί τισι τῶν 

δοξάντων τὰ Ῥωμαίων πεφρονηκένανι μετέδωκαν τῆς 
πολιτείας. μετὰ δὲ ταῦτα Σαμνιτῶν τὴν Φαλερνῖτιν 
πορϑούντων ἀνέξευξαν ἐπ᾽ αὐτοὺς οἱ ὕπατοι καὶ γενο- 

4 μένης παρατάξεως προετέρησαν οἱ Ῥωμαῖοι. σημείας 
μὲν οὖν εἷλον εἴχοσι, στρατιώτας δ᾽ ἐξώγρησαν ὑπὲρ 
τοὺς δισχιλίους. τῶν δ᾽ ὑπάτων εὐθὺς ἑλόντων πόλιν 
Βῶλαν Γέλλιος Γάιος ὃ τῶν Σαμνιτῶν ἡγεμὼν ἐφάνη 
μετὰ στρατιωτῶν ἑξακισχιλίων. γενομένης δὲ μάχης 

ἰσχυρᾶς αὐτός vs ὃ Γέλλιος ἑάλω καὶ τῶν ἄλλων 

Σαμνιτῶν οἱ πλεῖστοι μὲν κατεκόπησαν, τινὲς δὲ καὶ i 

ξῶντες συνελήφϑησαν. οἱ δ᾽ ὕπατοι τοιούτοις προ- 
τερήμασι χρησάμενοι τῶν συμμαχίδων πόλεων τὰς 
ἁλούσας ἀνεκτήσαντο, Σιώραν, Aozívav καὶ Zsosvvíav. 

μιὰ 

9 f. ἀναλώσαντι Reiske. 8 παράϑεσιν libri; susp. (cf. 
Plut. quaest. conv. II 4); παράδοσιν HRhod.; an παραΐρεσιν 9 
4 Παλινίους RX Παληνίους F (cf. XX 101, 5, ubi Παλλινοὺς R 
Παλλίνους X Πεληνοὺς F); de Pelignis cogitandum esse (non 
cum Niebuhrio (III p. 306 à.) de Ánagnitis vel cum Burgero 
(mnem. XVI p. 88) de Hernicis admodum verisimile est (cf. 
Binneboessel 1.1. p. 94; Pirro III p. 64); attamen scripserim cum 
Ptolemaeo (ΠῚ 1, 16. 55) Παιλιγνοὺς vel Παλιγνούς. b ἀφεί- 
λαντο F. 4 Σαυνιτῶν F semper. Φαλερίτιν codd.; corr. Wess. 
(cf. XIX 10, 2; Kubitschek de Rom. trib. orig. p. 40). 9 ση- 
μείας ἈΧ σημεῖα F, σημίας 2. m.; σημαίας Wess.; at cf. Meister- 
hans p.34 a.246. 10 ἀνεῖλον F. εἴκοσι] accuratius Liv. IX 44. 
19 Βώλαν RX Βόλααν F; Bola Samnitium ign. (de Boviano cog. 
vv. dd.; cf. Huelsen ap. P.-W. s. "ji alia est Βῶλα Latinorum 
(cf. VII 6, 9; Dion. Hal. VIII 18), aliae Βῶλαι Aequorum XIII 
42, 6; XIV 117, 4; cf. Steph. Byz. s. v.; Τρήβουλαν scribi iussit 
Burger mnem. XVI p.88sq. 19.14 Γέλιος Ε΄. 18 “ρπίναν RX 
-ezíreg F; varias nominis formas contuli Wuesen wp. PN. 

8. V.; cf. Mommsen CJL. X p.566. Σιδρεννίαν WR. Zeqwswtv V4 
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Τοῦ δ᾽ ἐνιαυσίου χρόνου διεληλυϑότος ᾿4ϑήνησι9]1 
μὲν ἦρχε Φερεκλῆς, ἐν Ῥώμῃ δὲ τὴν ὑπατικὴν ἀρχὴν 
διεδέξαντο Πόπλιος Σεμπρώνιος καὶ Πόπλιος Σολπί- 

xtog, ὀλυμπιὰς δ᾽ ἤχϑη παρὰ τοῖς ᾿Ηλείοις ἐνάτη πρὸς 

ταῖς ἑχατὸν δέκα, καϑ' ἣν ἐνίκα στάδιον ᾿ἀνδρομένης 
Κορίνϑιος. ἐπὶ δὲ τούτων Ζημήτριος μὲν Ῥόδον 
πολιορκῶν, ἐπὶ ταῖς κατὰ ϑάλατταν προσβολαῖς ἀπο- 
τυγχάνων, ἀπὸ τῆς γῆς διέγνω τὰς ἐπιθέσεις ποιεῖσϑαι. 

παρασκευασάμενος οὖν ὕλης παντοίας πλῆϑος κατ- 2 
εσκεύασε μηχανὴν τὴν καλουμένην ἑλέπολιν, ὑπερ- 

αίρουσαν πολὺ τῷ μεγέϑει τῶν πρὸ αὐτῆς γενομένων. 

ἐσχαρίου γὰρ ὄντος τετραγώνου τὴν μὲν πλευρὰν 

δκάστην ὑπεστήσατο πηχῶν σχεδὸν πεντήχοντα, συμ- 

πεπηγυῖαν ἐκ τετραγώνων ξύλων σιδήρῳ δεδεμένων" 
τὴν δὲ ἀνὰ uécov χώραν διέλαβε δοκοῖς ἀλλήλων ἀπ- 
ἐχούσαις ὡσανεὶ πῆχυν, ὅπως παράστασις ἦ τοῖς προ- 

ωϑεῖν τὴν μηχανὴν μέλλουσιν. τὸ δὲ πᾶν βάρος ἦν 
ὑπότροχον, στερεοῖς καὶ μεγάλοις ὀκτὼ τροχοῖς ὑπει- 

Aquuévov: τὰ γὰρ πάχη τῶν ἀψίδων ὑπῆρχε πηχῶν 

δυεῖν, σεσιδηρωμένα λεπίσιν ἰσχυραῖς. πρὸς δὲ τὴν 

ἐκ πλαγίας μετάϑεσιν ἦσαν ἀντίστρεπτα πεπραγματευ- 

μένα, δι᾽ ὧν ἡ πᾶσα μηχανὴ ῥαδίως παντοίαν ὑπελάμ- 

eo 

eadem Cesenna Livii IX 44; ign.; de Aesernia cog. Glareanus 
et Cluv.; plerique (cum HRubenio) ad Cerfenniam referunt (cf. 
Mommsen CJL. IX p. 848; Huelsen ap. P.-W. s. v); dubitat 
Binneboessell.l. p.98. 233. ὕπατον F. 8 διεδέξατο X. Σουλ- 
πίκιος Χ Οὐλπίκιος F. 4 ἐννάτη F. ὅ cf. XX 87.1. 6 μὲν 
om. F. 10 ἑλέπολιν] cf. praesertim de numeris (Wess. monente) 
Athen. de mach. 7 (Wescher Pol. p. 278q.); Vitr. X 22; Plut. 
Dem. 21; Amm. Marc. XXIII 5. ὑπεραέρουσα»] ὑπερέχουσαν F, 
corr. 9. m. 18 ὑπεστήσαντο RX. 15 διέλαβον RX. δοκαῖς F. 
16 παρωϑεῖν codd.; corr. Reiske. 18 ὑπὸ «eoqpi ὃ. — NS tw 
δων libri. 20 δυοῖν F. 20. 9 ποὺς δὲ τοῖς Ἐκ COSA MT 
ϑέσεσιν RX πρὸς δὲ ταῖς πλαγίαις wevo eser V eSTT- 
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4 Bovs κίνησιν. ἐκ δὲ τῶν γωνιῶν ὑπῆρχον κίονες ἴσοι 
τῷ μήκει, βραχὺ λείποντες τῶν ἑκατὸν πηχῶν, οὕτως 

συννενευχότες εἷς ἀλλήλους ὡς τοῦ παντὸς καταδχεδυ- 412 

ἄσματος ὄντος ἐννεαστέγου τὴν μὲν πρώτην στέγην 
ὑπάρχειν ἀκαινῶν τεσσαράκοντα τριῶν, τὴν δ᾽ ἀνωτάτω 5 
ἐννέα. τὰς δὲ τρεῖς ζἐπιφανεῖς» πλευρὰς τῆς μηχανῆς 

ἔξωϑεν συνεκάλυψε λεπίσι σιδηραῖς καϑηλωμέναις, ἵνα 

μηδὲν ὑπὸ τῶν πυρφόρων βλάπτηται. ϑυρίδας δ᾽ εἶχον 
αἱ στέγαι κατὰ πρόσωπον, τοῖς μεγέϑεσι καὶ τοῖς δχή- 
μασι πρὸς τὰς ἰδιότητας τῶν μελλόντων ἀφίεσϑαι 10 

βελῶν ἁρμοξούσας. αὗται δὲ εἶχον καλύμματα διὰ 

μηχανῆς ἀνασπώμενα, δι’ ὧν ἀσφάλειαν ἐλάμβανον οἱ 
κατὰ τὰς στέγας περὶ τὴν ἄφεσιν τῶν βελῶν ἀνα- 

στρεφόμενοι" ἦσαν μὲν γὰρ ἐκ βυρσῶν περιερραμμένα, 
πλήρη δὲ ἐρίων, εἷς τὸ τῇ πληγῇ ἐνδιδόναι τῶν λιϑο- 15 
βόλων. ἕχάστη δὲ τῶν στεγῶν εἶχε δύο κλίμακας 
πλατείας, ὧν τῇ μὲν πρὸς τὴν ἀνακομιδὴν τῶν χρησί- 
μῶν, τῇ δὲ πρὸς τὴν κατάβασιν ἐχρῶντο πρὸς τὸ 
χωρὶς ϑορύβου πᾶν ὑπηρετεῖσθϑαι. οἱ δὲ μέλλοντες 
κινήσειν τὴν μηχανὴν ἐξελέχϑησαν ἐξ ἁπάσης τῆς δυ- 30 

νάμεως οἱ ταῖς ῥώμαις διαφέροντες ἄνδρες τρισχίλιοι 

8 καὶ τετραχόσιοι" τούτων δ᾽ οἱ μὲν ἐντὸς ἀποληφϑέντες, 
οἱ δ᾽ ἐκ τῶν ὄπισϑεν μερῶν παριστάμενοι προεώϑουν, 
πολλὰ τῆς τέχνης συνεργούσης sig τὴν κίνησιν. κατ- 

εσκεύασε δὲ καὶ χελώνας τὰς μὲν χωστρίδας, τὰς δὲ 

e 

e» 

ed 

5 

1 κίονες om. R (in marg. 2. m. κίονες οἶμαι ξύλα τετρά- 
γωνα; idem Rhod.) ΧΕ"; ἱστοὶ Madv. I p. 516. 9 οὕτω Dind. 
8 συνενευκότες X. ὥστε ἢ. ὅ ἀκαινῶν scripsi; κλινῶν libri. 
τετταράκοντα F. 6 (ἐπιφανεῖς) add. ex Pol. VIII 4, 8. 
7 σγδηραῖς F. 15 τὴν πληγὴν codd.; corr. Dind. — 229 τούτων 
οὗ δ᾽ oí uà» X. ἀπολειφϑέντες V. — 2& ὕπιοῦδε X. προοσάϑουν 

libri; corr. Wess. 
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κριοφορους καὶ στοὰς δι᾽ ὧν ἔμελλον οἱ τοῖς ἔργοις 

προσιόντες ἐλεύσεσθαι καὶ πάλιν ἐπιστρέψειν ἀσφαλῶς. 
τοῖς δ᾽ ἐκ τῶν νεῶν πληρώμασιν ἀνεκάϑαρε τὸν τόπον 

ἐπὶ σταδίους τέτταρας, δι᾽ ὧν ἔμελλεν προσάξειν τὰς . 

καταδσκευασϑείσας μηχανάς, ὥστε γίνεσϑαι τὸ ἔργον 
ἐπὶ μῆκος μεσοπυργίων ὃξ καὶ πύργων ἕπτά. τὸ δ᾽ 
ἠϑροισμένον πλῆϑος τῶν τεχνιτῶν καὶ τῶν τοῖς ἔργοις 

προσιόντων οὐ πολὺ ἐλείπετο τῶν τρισμυρίων. διόπερ 92 
τῇ πολυχειρίᾳ τάχιον τῆς προσδοκίας ἁπάντων ἐπιυ- 
τελουμένων φοβερὸς ἦν ὁ 4΄ημήτριος τοῖς ἱΡοδίοις. 
οὐ μόνον γὰρ τὰ μεγέϑη τῶν μηχανῶν καὶ τὸ πλῆϑος 
τῆς ἠθοοισμένης δυνάμεως ἐξέπληττεν αὐτούς, ἀλλὰ 
καὶ τὸ τοῦ βασιλέως βίαιον καὶ φιλότεχνον ἐν ταῖς 

πολιορχέαις. δὐμήχανος γὰρ ὧν καϑ᾽ ὑπερβολὴν ἐν 3 

ταῖς ἐπινοίαις καὶ πολλὰ παρὰ τὴν τῶν ἀρχιτεκτόνων 

τέχνην zogsvolóxov ὠνομάσϑη μὲν πολιορκητής, τὴν 

δ᾽ ἐν ταῖς προσβολαῖς ὑπεροχὴν καὶ βίαν τοιαύτην 

εἶχεν ὥστε δόξαι μηδὲν οὕτως ὀχυρὸν εἶναι τεῖχος ὃ 
δύναιτ᾽ ἂν τὴν ἀπ᾽ ἐκείνου τοῖς πολιορκουμένοις ἀσφά- 

80 λδίαν παρέχεσϑαι. ἦν δὲ καὶ κατὰ τὸ μέγεϑος τοῦ 
σώματος καὶ κατὰ τὸ κάλλος ἡρωικὸν ἀποφαίνων 

ἀξίωμα, ὥστε καὶ τοὺς ἀφικνουμένους τῶν ξένων ϑεω- 

ροῦντας εὐπρέπειαν κεκοσμημένην ὑπεροχῇ βασιλικῇ 

418 ϑαυμάξειν καὶ παραχολουϑεῖν ἐν ταῖς ἐξόδοις ἕνεχεν 

35 τῆς ϑέας. ἐπὶ δὲ τούτοις ὑπῆρχε καὶ τῇ ψυχῇ μετ- 4 

ἕωρος καὶ μεγαλοπρεπὴς καὶ καταφρονῶν οὐ τῶν πολ- 

λῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐν ταῖς δυναστείαις ὄντων, 

οι 

1 Θ 

1 οι 

9 

1 στοὰς v. 2 ante καὶ ponit X. 9 ἐπιστρέφειν F. — 8 &»- 
εκάϑαιρε RX ἀνεκάϑηρε EF; ἀνεκάϑαρε scr. (cf. Meisterhans 
p. 146; Winer-Schm. p. 110). 4 ἔμελλον RX.  «eoó£swe W. 
9 ἐπιμελουμένων F. 18 un9i» X. 3S τοὺς sU eqs 
uévovg F. 20 καὶ om. X. 

Diodorus. V. SS 
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καὶ τὸ πάντων ἰδιώτατον, κατὰ μὲν τὴν εἰρήνην ἐν 

μέϑαις διέτριβε καὶ συμποσίοις ἔχουσιν ὀρχήσεις καὶ 
κώμους καὶ τὸ σύνολον ἐξήλον τὴν μυϑολογουμένην 

. ποτὲ γενέσϑαι κατ᾽ ἀνθρώπους τοῦ Διονύσου διάϑεσιν, 
κατὰ δὲ τοὺς πολέμους ἐνεργὸς ἦν καὶ νήφων, ὥστε 
παρὰ πάντας τοὺς ἐργατευομένους ἐναγώνιον παρέχε- 
όϑαι τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχήν. ἐπὶ γὰρ τούτου βέλη 
τὰ μέγιστα συνετελέσϑη καὶ μηχαναὶ παντοῖαι πολὺ 
τὰς παρὰ τοῖς ἄλλοις γενομένας ὑπεραίρουσαι καὶ 

σκάφη δὲ μέγιστα καϑείλκυσεν οὗτος μετὰ τὴν πολιορ- 
κίαν ταύτην καὶ τὴν τοῦ πατρὸς τελευτήν. 

93 οἱ δὲ Ῥόδιοι ϑεωροῦντες τὴν προκοπὴν τῶν παρὰ 
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τοῖς πολεμίοις ἔργων κατεσκεύασαν ἐντὸς ἕτερον τεῖχος 
παράλληλον τῷ μέλλοντι πονεῖν κατὰ τὰς προσβολάς. 

ἐχρῶντο δὲ λίϑοις καϑαιροῦντες τοῦ ϑεάτρου τὸν περί- 

βολον καὶ τὰς πλησίον oixíug, ἔτι δὲ τῶν ἱερῶν ἔνια, 
τοῖς ϑεοῖς εὐξάμενοι καλλίονα καταδσκευάδσειν σωϑείδης 

τῆς πόλεως. ἐξέπεμψαν δὲ καὶ τῶν νεῶν ἐννέα, δια- 

κελευσάμενοι τοὺς ἀφηγουμένους πανταχῇ πλεῖν καὶ 
παραδόξως ἐπιφαινομένους ἃ μὲν βυϑίξειν τῶν ἁλισκο- 
μένων πλοίων, ἃ δὲ κατάγειν εἰς τὴν πόλιν. ἐκπλευ- 

σάντων δὲ τούτων καὶ τριχῇ διαιρεϑέντων Ζαμόφιλος 
μὲν ἔχων ναῦς τὰς καλουμένας παρὰ Ῥοδίοις φυλα- 
κίδας ἔπλευσεν εἷς Κάρπαϑον καὶ πολλὰ μὲν πλοῖα τῶν 
Ζημητρίου καταλαβών, ὃ μὲν τοῖς ἐμβόλοις ϑραύων 
κατεπόντιξεν, ἃ δ᾽ ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν κομίξων ἐνεπύριξεν, 

ἐχλεγόμενος τῶν σωμάτων τὰ χρησιμώτατα, οὐχ ὀλίγα 

1 ἰδιαίτατον F; cf. XIX 1, 6. b πολεμίους X. 11 καὶ 
σῇ» τοῦ πατρὸς τελευτὴν om. F,suppl 2.m. in marg. 19 τοῖς 
ἔφηγουμένοες F, corr. 2. m. πανταχοῖ Wer. W 9 Ὁ. 16. 

25 re ἐμβολαῖς RX. 
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δὲ τῶν κομιξόντων τοὺς ἐκ τῆς νήσου καρποὺς κατ- 
ἤγαγεν εἷς τὴν πατρίδας. Μενέδημος δὲ τριῶν ἀφ- 
ηγούμενος τριημιολιῶν πλεύσας τῆς “Δυκίας ἐπὶ τὰ 

Πάταρα καὶ καταλαβὼν ὁρμοῦσαν ναῦν τοῦ πληρώμα- 
τος ἐπὶ γῆς ὄντος ἐνεπύρισε τὸ σκάφος, πολλὰ δὲ 

πλοῖα τῶν κομιξόντων τὴν ἀγορὰν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον 

ὑποχείρια λαβὼν ἐξαπέστειλεν εἰς τὴν Ῥόδον. εἷλε δὲ 
καὶ τετρήρη πλέουσαν μὲν ἐκ Κιλικίας, ἔχουσαν δ᾽ 
ἐσθῆτα βασιλικὴν καὶ τὴν ἄλλην ἀποσχευήν, ἣν ἡ 

10 γυνὴ Ζημητρίου Φίλα παρασκευασαμένη φιλοτιμότερον 

ἀπεστάλκει τἀνδρί. τὸν μὲν οὖν ἱματισμὸν ἀπέστειλεν 

εἰς Alyvstvov, οὐσῶν τῶν στολῶν ἁλουργῶν καὶ βασιλεῖ 

φορεῖν πρεπουσῶν, τὴν δὲ ναῦν ἐνεώλκησεν καὶ τοὺς 

ιἸἀναύτας ἀπέδοτο τούς τ᾽ ἐκ τῆς τετρήρους καὶ τοὺς ἐκ 

ι τῶν ἄλλων πλοίων τῶν ἁλόντων. τῶν δ᾽ ὑπολοίπων 

νεῶν τριῶν ᾿άμύντας ἡγούμενος ἔπλευσεν ἐπὶ νήσων 

καὶ πολλοῖς πλοίοις περιτυχὼν κομίξουσι τὰ πρὸς τὰς 

μηχανὰς ἁρμόξοντα τοῖς πολεμίοις ἃ μὲν αὐτῶν κατ- 

ἔδυσεν, Q δὲ κατήγαγεν εἷς τὴν πόλιν, ἐν οἷς ἑάλωσαν 

0 χαὺ τεχνῖται τῶν ἀξιολόγων καὶ πρὸς βέλη καὶ κατα- 
πέλτας ἐμπειρίᾳ διαφέροντες ἔνδεκα. 

Μετὰ δὲ ταῦτα ἐκκλησίας συναχϑείδης συνεβού- 
λευόν τινὲς τὰς sixóvag τὰς ᾿Αντιγόνου καὶ Ζημητρίου 

κατασπάσαι, δεινὸν εἶναι λέγοντες ἐν ἴσῳ τιμᾶσϑαι 
46 τοὺς πολιορκοῦντας τοῖς εὐεργέταις ἐφ᾽ οἷς ὁ δῆμος 

ἀγανακτήσας τούτοις μὲν ὡς ἁμαρτάνουσιν ἐπετίμησεν, 

σι 

8 τριημολκίων E (corr. 2. m. in marg.) X τριημολκειῶν F. 
τὰ om. F. 4 καὶ om.F. 10 παρεσκευασμένη F. φιλοτιμό- 
τερον RX. 14 τριήρους F. 16 τριῶν om. R, add. 1. m. 
17 τὰ] ràg X. — 20.91 τεχνίται RX. τεγνῖτον vio Uxa Mere 
πρὸς βέλη καὶ καταπελταφέτας (corr. 9. và) τῶν igne vp ὄνος 
φερόντων» ἔνδεκα F. 96 ὡς om. Y. 
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τῶν δὲ περὶ ᾿Αντίγονον τιμῶν οὐδεμίαν μετεκίνησεν, 

καλῶς πρός τὸ δόξαν καὶ τὸ συμφέρον βουλευσάμενος. 

ἥ τε γὰρ μεγαλοψυχία καὶ τὸ βέβαιον τῆς ἐν δημο- 

κρατίᾳ κρίσεως παρὰ μὲν τοῖς ἄλλοις ἐπαίνων ἐτύγχανε, 

παρὰ δὲ τοῖς πολιορκοῦσι μεταμελδίας᾽ τὰς γὰρ κατὰ 

τὴν λλάδα πόλεις οὐδεμίαν ἐνδεδειγμένας εὔνοιαν 

εἷς τοὺς εὐεργέτας ἐλευϑεροῦντες τὴν διὰ τῆς πείρας 

φανεῖσαν βεβαιοτάτην εἷς ἀμοιβὴν χάριτος ἐφαίνοντο 

καταδουλούμενοι, πρός τε τὸ παράδοξον τῆς τύχης, sl 
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συμβαίη τὴν πόλιν ἁλῶναι, κατελείπετ᾽ αὐτοῖς πρὸς 
παραίτησιν τῆς τηρηϑείσης ὑπ᾽ αὐτῶν φιλίας ἀνάμνησις. 
ταῦτα μὲν οὖν τοῖς Ῥοδίοις ἐπράχϑη συνετῶς. 

94 δἝ͵ημητρίου δὲ διὰ τῶν μεταλλέων ὑπορύξαντος τὸ 
τεῖχος τῶν αὐτομόλων τις ἐμήνυσε τοῖς πολιορκουμένοις 
ὡς οἱ ταῖς ὑπονομαῖς χρώμενοι σχεδὸν ἐντός εἶσι τοῦ 

τείχους. διόπερ οἱ Ῥόδιοι τάφρον ὀρύξαντες βαϑεῖαν, 
παράλληλον τῷ δοκοῦντι πεσεῖσϑαν τείχει, ταχὺ καὶ 

αὐτοὶ ταῖς μεταλλείαις χρώμενοι συνῆψαν ὑπὸ γῆν τοῖς 

ἐναντίοις καὶ διεκώλυσαν τῆς sig τοὔμπροσϑεν πορείας. 

τῶν δὲ διορυγμάτων παρ᾽ ἀμφοτέροις τηρουμένων ἐπ- 

ἐχδίρηδάν τινες τῶν παρὰ τοῦ Ζημητρίου διαφϑείρειν 

χρήμασι τὸν τεταγμένον ἐπὶ τῇς φυλακῆς ὑπὸ τῶν 

Ῥοδίων ᾿4ϑηναγόραν᾽ οὗτος δ᾽ ἦν Μιλήσιος μὲν τὸ 
γένος, ὑπὸ Πτολεμαίου δ᾽ ἐξαπεσταλμένος ἡγεμὼν τῶν 

9 πρὸς τὸ δόξαν libri; πρὸς τὴν δόξαν Wess.; corr. Reiske. 
πρὸς τὸ δόξαν συμφέρον F. 8 δημοκρατείᾳ RX. ὅ τὰς γὰρ] 
ὅτι τὰς μὲν F. 7: ἐλευϑεροῦντας F (corr. 2. m) αὐτάς, ταύτην 
δὲ διὰ τῆς πείρας φ. F. 8. ἐφαίνετο καταδεδουλωμένη τούτοις EF. 
9 πρός τε τὸ z.] ἔτι δὲ καὶ πρὸς τὸ π. F. 1Π] τῆς ῥηϑείσης R, 
corr. 1. m. 13. 14 Ζημητρίου --- τεῖχος] Δημήτριος δ᾽ ὑπορύξας 
τὸ τεῖχος διὰ τῶν μετάλλων (etiam R, corr. 2. m). 1 ὑπονο- 
μδέαις malim cum Vossio. 17 καὶ αὐτοὶ ταχὺ F. 18 μεταλ- 
ήζμς F. 19 διεκώλνον RX. 91 τοῦ om. F. 
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μισϑοφόρων. ἐπαγγειλάμενος δὲ προδώσειν συνετάξαϑ᾽ 4 

ἡμέραν καϑ᾽ ἣν ἔδει παρὰ Ζημητρίου πεμφϑῆναί τινα 
τῶν ἀξιολόγων ἡγεμόνων τὸν νυχτὸς ἀναβησόμενον 

διὰ τοῦ ὀρύγματος εἷς τὴν πόλιν, ὅπως κατασκέψηται 

τὸν τόπον τὸν μέλλοντα δέξασϑαι τοὺς στρατιώτας. 

εἷς ἐλπίδας δὲ μεγάλας ἀγαγὼν τοὺς περὶ Ζημήτριον 

ἐμήνυσε τῇ βουλῇ᾽ καὶ πέμψαντος τοῦ βασιλέως τῶν 
περὶ αὑτὸν φίλων ᾿4λέξανδρον τὸν Μακεδόνα τοῦτον 

μὲν ἀναβάντα διὰ τῆς διώρυχος συνέλαβον οἱ 'Ρόδιοι, 

τὸν δ᾽ ᾽᾿Τϑηναγόραν ἐστεφάνωσαν χρυσῷ στεφάνῳ καὶ 
δωρεὰν ἔδωκαν ἀργυρίου τάλαντα πέντε, σπεύδοντες 
καὶ τῶν ἄλλων μισϑοφόρων καὶ ξένων ἐκκαλεῖσϑαι 
τὴν πρὸς τὸν δῆμον εὔνοιαν. | 

415 — Zfqwívoiog δὲ τῶν vs μηχανῶν αὐτῷ τέλος ἐχουσῶν 95 
15 καὶ τοῦ πρὸς τὸ τεῖχος τόπου παντὸς ἀνακαϑαρϑέντος 

τὴν μὲν éAéxoAw μέσην ἔστησε, τὰς δὲ χωστρίδας 
χελώνας ἐπιδιεῖλεν, οὔσας sic] ὀκτώ κατέστησεν δ᾽ 

εἷς ὁχάτερον μέρος τῆς μηχανῆς τέτταρας καὶ τούτων 

ἑκάστῃ συνῆψεν στοὰν μίαν sig τὸ δύνασθαι μετ᾽ 
ἀσφαλείας ἐπιτελεῖν τὸ προσταττόμενον τοὺς εἰδιόντας 

τε καὶ πάλιν ἐξιόντας, κριοφόρους δὲ δύο πολλαπλα- 

δίας τοῖς μεγέϑεσιν᾽ εἶχε γὰρ ἑκατέραν πηχῶν ἑκατὸν 
εἴκοσι, σεσιδηρωμένην καὶ τὴν ἐμβολὴν ἔχουσαν παρα- 
πλησίαν νεὼς ἐμβόλῳ., καὶ προωϑουμένην μὲν εὐκινή- 

τως, ὑπότροχον δὲ καὶ τὴν ἐναγώνιον ἐνέργειαν λαμ- 
βάνουσαν δι᾽ ἀνδρῶν οὐκ ἐλαττόνων ἢ χιλίων. μέλλων 3 
δὲ προσάγειν τὰς μηχανὰς τοῖς τείχεσι τοὺς μὲν πε- 
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1 συνετάξατο X. ὅ δέξεσϑαι F. 8. αὐτὸν ΧΕ. 192 καὶ 
ξένων om. R, suppl. 1. m. 17 [sig] del. Hertl. II 2 p. 20. 
18 τέσσαρας F. — 99 εἶχε γὰρ ἑκατέρα Reiske, qui (oxóv» 
suppleri iussit. 94 προσωϑουμένην R. 
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τροβόλους καὶ τοὺς ὀξυβελεῖς παρήνεγκε τῆς δλεπόλεξως 

εἰς ἑχάστην στέγην τοὺς ἁρμόξοντας. ἐπὶ δὲ τοὺς 

λιμένας καὶ τοὺς πλησίον τόπους ἀπέστειλε τὴν ναυ- 

τικὴν δύναμιν, πρὸς δὲ τὸ λοιπὸν τεῖχος τὸ δυνάμενον 

προσβολὰς δέξασϑαιν τὸ πεξὸν στρατόπεδον ἐπιδιεῖλεν. 

ἔπειτα δὲ πρὸς ἕν παρακέλευσμα καὶ σημεῖον πάντων 

συναλαλαξάντων πανταχόϑεν τῇ πόλει προσβολὰς ἐποι- 
εῖτο. διασείοντος δ᾽ αὐτοῦ τοῖς κριοῖς καὶ τοῖς πε- 

τροβόλοις τὰ τείχη παρεγενήϑησαν Κνιδίων πρέσβεις, 

ἀξιοῦντες ἐπισχεῖν καὶ πείσειν ἐπαγγελλόμδνοι τοὺς 

Ῥοδίους δέχεσϑαν τὰ δυνατώτατα τῶν προσταγμάτων. 
ἀνέντος δὲ τοῦ βασιλέως καὶ τῶν πρέσβεων δεῦρο 
κἀκεῖδε πολλὰ διαλεχϑέντων πέρας οὐ δυναμένων συμ- 
φωνῆσαι πάλιν ἐνηργεῖτο τὰ τῆς πολιορκίας. 

Καὶ Ζημήτριος μὲν κατέβαλε τὸν στερεώτατον τῶν 

πύργων, φὠκοδομημένον ἐκ λίθων τετραπέδων, καὶ 
μεσοπύργιον ÜAov διέσεισεν, ὥστε μὴ δύνασϑαι τοὺς 

ἐν τῇ πόλει πάροδον ἔχειν ἐπὶ τὰς ἐπάλξεις κατὰ 

θότοῦτον τὸν τόπον. ἐν δὲ ταῖς αὐταῖς ἡμέραις llvo- 

λεμαῖος ὃ βασιλεὺς ἀπέστειλε τοῖς Ῥοδίοις πλοίων 
πλῆϑος τῶν τὴν ἀγορὰν κομιξόντων, ἐν οἷς ἦσαν σίτου 

τριάχοντα μυριάδες ἀρταβῶν σὺν τοῖς ὀσπρίοις. προσ- 
φερομένων δ᾽ αὐτῶν πρὸς τὴν πόλιν ἐπεχείρησε Ζ]ημή- 

τριος ἀποστέλλειν σκάφη τὰ κατάξοντα πρὸς τὴν αὐτοῦ 
στρατοπεδείαν. φοροῦ δὲ πνεύματος αὐτοῖς ἐπιγενο- 

μένου ταῦτα μὲν πλήρεσι τοῖς ἱστίοις φερόμενα κατ- 

ηνέχϑη πρὸς τοὺς οἰκείους λιμένας, οἱ δ᾽ ὑπὸ ΖΙημητρίου 

9 ἐπὶ δὲ τὸν λιμένα F. ὅ πεζὸν om. F, ast. not. Steph. 
4 συναλλαλαξάντων F. 9 καὶ Κνιδίων F. 11 προσταγμάτων] 
zocyudvov F, corr. 2. m. 19 καὶ om. F. 22 ἀρτάβων libri. 
24 αὑτοῦ Dind. 26 φερόμενα] φαινόμενα R (corr. 2. m) X. 
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πεμφϑέντες ἐπανῆλϑον ἄπρακτοι. ἔπεμψε δὲ τοῖς Ῥο- 3 
δίοις xal Κάσανδρος κρυϑῶν μεδίμνους μυρίους καὶ 

“υσίμαχος πυρῶν μεδίμνους τετρακιόσμυρίους καὶ κρυ- 

ϑῶν τοὺς ἴσους. τηλικαύτης οὖν χορηγίας τοῖς κατὰ 

ὃ τὴν πόλιν γενομένης ἤδη κάμνοντες ταῖς ψυχαῖς οἱ 

πολιορχούμενον πάλιν ἀνεθάρρησαν καὶ κρίναντες 

συμφέρειν ἐπιϑέσϑαι ταῖς μηχαναῖς τῶν πολεμίων 
πυρφόρων vs πλῆϑος παρεσκευάσαντο καὶ τοὺς πετρο- 

βόλους καὶ τοὺς ὀξυβελεῖς ἔστησαν ἅπαντας ἐπὶ τοῦ 
10 τείχους. νυκτὸς δ᾽ ἐπιγενομένης περὶ δευτέραν φυλα- 
4T6x)v ἄφνω τοῖς μὲν πυρφόροις συνεχῶς τὴν ἑλέπολιν 

1 σι 

Θ 
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ἔβαλλον, τοῖς δ᾽ ἄλλοις βέλεσι παντοίοις χρώμενοι 
τοὺς ἐκεῖ συντρέχοντας κατετίτρωσκον. οἱ δὲ περὶ 

τὸν ΖΔημήτριον ἀνελπίστου τῆς ἐπυϑέδσεως γενομένης 
ἀγωνιάσαντες περὶ τῶν κατασκευασϑέντων ἔργων συν- 
ἕτρεχον ἐπὶ τὴν βοήϑειαν. ἀσελήνου δὲ τῆς νυχτὸς 
οὔδης οἱ μὲν πυρφόροι διέλαμπον φερόμενον βιαίως, 

οἱ δ᾽ ὀξυβελεῖς καὶ πετροβόλονι τὴν φορὰν ἀπροόρατον 

ἔχοντες πολλοὺς διέφϑειρον τῶν μὴ δυναμένων συν- 
ιδεῖν τὴν ἐπιφερομένην πληγήν. ἔτυχον δὲ καὶ τῶν 
ἀπὸ τῆς μηχανῆς λεπίδων τινὲς ἀποπεσοῦσαι, κατα- 
ψιλωϑέντος (0b) τοῦ τόπου προσέπιπτον οἱ πυρφόροι 
τῷ ξυλοφανεῖ τοῦ κατασκευάσματος. διόπερ ἀγωνιάσας 
ὁ Ζημήτριος μήποτε τοῦ πυρὸς ἐπινεμηϑέντος ἅπασαν 
συμβῇ τὴν μηχανὴν λυμανϑῆναι, κατὰ τάχος ἐβοήϑει 

ὅ γινομένης F. 10 zsol] ἐπὶ F. 11 τοῖς μὲν πετρο- 
βόλοις F, corr. 2. m. in marg. συχνῶς F. τὴν ἑλέπολιν 
ὅβαλλον»] Tl» φυλακὴν ἔβαλον codd. (inverso verborum ordine F); 
ἑλέπολιν vel μηχανὴν Reiske. 18 εἰκῇ F. 19 τῶν μαχο- 
μένων καὶ μὴ δυναμένων συνιδεῖν Χ. 22 (δὲν add. edd.; 
γὰρ F. πυροφόροι RX (cf. XX 48,6 ubi mvecopóqoD. 28 τῷ 
ξυξοφανεῖ susp.; τῷ ξυλοπαγεῖ Madv. I p. 517. 
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καὶ τῷ παρασχευασϑέντι ὕδατι ἐν ταῖς στεγαις ὄπει- 

ρᾶτο σβεννύναι τὴν ἐπιφερομένην φλόγα. τὸ δὲ τε- 

λευταῖον ἀϑροίδας τῇ σάλπιγγι τοὺς τεταγμένους ἐπὶ 
τῆς κινήσεως τῶν ἔργων διὰ τούτων ἀπήγαγε τὰς 

91 μηχανὰς ἐχτὸς βέλους. ἔπειτα γενομένης ἡμέρας προσ- 
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ἔταξε τοῖς ὑπηρέταις ἀϑροῖσαν τὰ βέλη τὰ πεσόντα 
παρὰ τῶν Ῥοδίων, ἐκ τούτων βουλόμενος συλλογέδασϑαι 
τῶν ἐν τῇ πόλει τὴν παρασκευήν. ὧν ταχὺ τὸ προσ- 
ταχϑὲν ποιησάντων ἠριϑμήϑησαν πυρφόροι μὲν τοῖς 

μεγέϑεσι παντοῖοι πλείους τῶν ὀκτακοσίων, ὀξυβελεῖς 
δὲ οὐκ ἐλάττους τῶν χιλίων πεντακοσίων. τοσούτων 
δὲ βελῶν ἐνεχϑέντων ἐν βραχεῖ χρόνῳ νυκτὸς ἐθϑαύμαξε 
τὴν χορηγίαν τῆς πόλεως καὶ τὴν ἐν τούτοις δαψίλειαν. 

Tóvs μὲν οὖν ὁ Ζημήτριος κατεσκεύασε τὰ πεπο- 
vgxóra τῶν ἔργων καὶ περί τε τὴν ταφὴν τῶν τελευ- 
τησάντων καὶ τὴν ϑεραπείαν τῶν τραυματιῶν ἐγίνετο. 

4 καϑ᾽ ὃν δὴ χρόνον οἱ κατὰ τὴν πόλιν ἄνεσιν λαβόντες 

ὄ 

τῆς ἀπὸ τῶν μηχανῶν βίας ὠκοδόμησαν τρίτον τεῖχος 

μηνοειδές, περιλαμβάνοντες τῇ μὲν περιφερείᾳ πάντα 

τὸν κινδυνεύοντα τόπον τοῦ τείχους" οὐδὲν δ᾽ ἧττον 
καὶ τάφρῳ βαϑείᾳ περιέλαβον τὸ πεπτωκὸς τοῦ τείχους, 

ὅπως μὴ δύνηται ῥαδίως ὃ βασιλεὺς ἐξ ἐφόδου μετὰ 
βάρους εἰσπεσεῖν sig τὴν πόλιν. ἐξέπεμψαν δὲ καὶ 

ναῦς τῶν ἄριστα πλεουσῶν, ᾿ἀμύνταν ἐπιστήσαντες 
ἡγεμόνα, ὃς ἐκπλεύσας πρὸς τὴν Περαίαν τῆς ᾿4σίας 

ἐπεφάνη παραδόξως πειραταῖς τισιν ἀπεσταλμένοις ὑπὸ 

Δημητρίου. οὗτοι δ᾽ εἶχον ἄφρακτα τρία. κράτιστοι 

1 ὕδατι om. R, add. 1. m. 2 σβεννῦναι ΧΕ. 7 βουλό- 
μδνος ἐκ τούτων Ε. 99. πυρφόροι om. F, ins. 29. m. post μὲν. 
14 ἐπεσκεύασε Dind. f.r. (cf. infra 8 7; XX 88, 1 saepius). 
16 τραυμάτων F. 88 sig τὴν πόλιν πεσεῖν X. 47 χράτιστοι 
dé d. F. 
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δοκοῦντες εἶναι τῶν τῷ βασιλεῖ συστρατευόντων. 
γενομένης δ᾽ ἐπ᾽ ὀλίγον χρόνον ναυμαχίας οἱ Ρόδιοι 

βιασάμενοι τῶν νεῶν αὐτάνδρων ἐκυρίευσαν, ἐν οἷς 

ἦν καὶ Τιμοκλῆς ὃ ἀρχιπειρατής. ἐπέπλεδυσαν δὲ καὶ 6 
5 τῶν ἐμπόρων τισὶ καὶ παρελόμενοι κέλητας οὐχ ὀλί- 

γους γέμοντας σίτου τούτους τε καὶ τὰ τῶν πειρατῶν 

ἄφρακτα κατήγαγον εἰς τὴν Ῥόδον νυκτός, λαϑόντες 

τοὺς πολεμίους. ὁ δὲ Ζημήτριος ἐπισκευάσας τὰ πε- " 

πονηκότα τῶν ἔργων προσέβαλλε τῷ τείχει τὰς μηχανὰς 

10 καὶ πᾶσι τοῖς βέλεσιν ἀφειδῶς χρώμενος τοὺς μὲν ἐπὶ 

ταῖς ἐπάλξεσιν ἐφεστῶτας ἀνεῖρξε, τοῖς δὲ κριοῖς 

τύπτων τὸ συνεχὲς τοῦ τόπου δύο μὲν μεσοπύργια 

«τϊκατέβαλε, περὶ δὲ τὸν πύργον τὸν ἀνὰ μέσον τούτων 

φιλοτιμουμένοις τοῖς ἐκ τῆς πόλεως ἰσχυροὶ καὶ συν- 

16 δχεῖς ἐκ διαδοχῆς ἀγῶνες ἐγίνοντο, ὥστε xol τὸν 

στρατηγὸν αὐτῶν ᾿ἀνανίαν ἐκθύμως ἀγωνισάμενον 

ἀναιρεϑῆναν καὶ συχνοὺς τῶν ἄλλων στρατιωτῶν ἀπο- 
ϑανεῖν. 

“Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις Πτολεμαῖος μὲν ὁ 98 
βασιλεὺς ἀπέστειλε τοῖς Ῥοδίοις σῖτον καὶ τὴν ἄλλην 

ἀγορὰν οὐκ ἐλάττονα τῆς πρότερον ἐχπεμφϑείσης καὶ 

στρατιώτας χιλίους καὶ πεντακοσίους, ὧν ἦν ἡγεμὼν 
᾿Αντίγονος ὃ Μακεδών. καϑ᾽ ὃν δὴ χρόνον ἧκον πρὸς 2 

τὸν Δημήτριον πρέσβεις παρά τε ᾿Αϑηναίων καὶ τῶν 

ἄλλων Ἑλληνίδων πόλεων, τὸν ἀρυϑμὸν μὲν ὄντες 

ὑπὲρ τοὺς πεντήκοντα, πάντες δὲ ἀξιοῦντες διαλύδσα- 

e 

οι 

9 προσέβαλε τὰ τείχη Ε. “ταῖς μηχαναῖς πα, 12 μετα- 
πύργια Niese I p. 881 a. 1. 18 τούτοις RX. 16 "A4voviav 
RX '"usewic» F; aliunde de eo non constat; itaque praestat 
acquiescere in meliorum codicum lectione, quamquam 'aliquid 
irahit ab Hebraeo'; fuit f. 4vdviog vel "Avoww (CBNosa. ENS 9 
p.511 c) 24 καὶ παρὰ và» Y. Ὁ MoeusSu. V, estt. 7h. Y9- 
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69a, τὸν βασιλέα πρὸς vovg ἹΡοδίους. γενομένων οὖν 

ἀνοχῶν καὶ πολλῶν καὶ παντοδαπῶν ῥηϑέντων λόγων 

πρός τὸ τὸν δῆμον καὶ πρὸς τοὺς περὶ τὸν ΖΙημήτριον 

οὐδαμῶς ἐδυνήϑησαν δυμφωνῆσαι᾽ διόπερ οἱ πρέσβεις 

ἀπῆλϑον ἄπρακτοι. Ζημήτριος δὲ διανοηϑεὶς νυκτὸς 

ἐπιϑέσϑαι τῇ πόλει κατὰ τὸ πεπτωκὸς τοῦ τείχους 

ἐπέλεξε τῶν τε μαχίμων τοὺς κρατίστους καὶ τῶν 

ἄλλων τοὺς εὐθέτους sig χιλίους καὶ πεντακοσίους. 

τούτους μὲν οὖν προσέταξεν ἡσυχῇ προσελϑεῖν τῷ 
τείχει περὶ δευτέραν φυλακήν, αὐτὸς δὲ διασχευάδας 

παρήγγειλε τοῖς ἐφ᾽ ἑχάστῳ μέρει τεταγμένοις, ὅταν 

σημήνῃ. συναλαλάξαι καὶ προσβολὰς ποιεῖσϑαι καὶ 

κατὰ γῆν καὶ κατὰ ϑάλατταν. πάντων δὲ τὸ παραγ- 
γελϑὲν ποιούντων οἱ μὲν ἐπὶ τὰ πεπτωκότα τῶν τειχῶν 
ὁρμήσαντες τοὺς προφυλάττοντας ἐπὶ τῆς τάφρου κατα- 
σφάξαντες παρεισέπεσον sig τὴν πόλιν καὶ τοὺς περὶ 

τὸ ϑέατρον τόπους κατελαμβάνοντο" οἱ δὲ τῶν Ῥοδίων 
{πρυτάνειςΣ πυϑόμενοι τὸ συμβεβηκὸς καὶ τὴν πόλιν 

ὁρῶντες ἅπασαν τεϑορυβημένην τοῖς μὲν ἐπὶ τοῦ 

λιμένος καὶ τῶν τειχῶν παρήγγειλαν μένειν ἐπὶ τῆς 

ἰδίας τάξεως καὶ τοὺς ἔξωϑεν, ἂν προσβάλωσιν, ἀμύνα- 
σϑαι. αὐτοὶ δ᾽ ἔχοντες τὸ τῶν ἐπιλέχτων σύστημα καὶ 
τοὺς ἀπὸ τῆς ᾿4λεξανδρείας προσφάτως καταπεπλευ- 

κότας στρατιώτας ὥρμησαν ἐπὶ τοὺς ἐντὸς τοῦ τείχους 

παρεισπεπτωκότας. περικαταλαβούσης δ᾽ ἡμέρας καὶ 

τοῦ Δημητρίου τὸ σύσσημον ἄραντος οἱ μὲν τῷ λιμένι 

προσβαλόντες καὶ τὸ τεῖχος πάντοϑεν περιεστρατοπε- 

4 ἠδυνήϑησαν F. 5 aliter Plut. Dem. 22 (Wess). 12 ση- 
44»? EF, corr. 2. m. συναλλαλάξαι Ε΄. ποιεῖσϑαι κατὰ E. 
16 προσφυλάττοντας F. — 14 κατελάβοντο F. 18 (πρυτάνεις) 
&dd. Dind. (coll XX 88,8). 9X ἀμύνεσθαι Y. 
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δευκότες συνηλάλαξαν, εὐθαρσεῖς ποιοῦντες τοὺς κατ- 

εὐληφότας μέρος τοῦ περὶ τὸ ϑέατρον τόπου, ὁ δὲ 
κατὰ τὴν πόλιν ὄχλος παίδων καὶ γυναικῶν ἐν φόβοις 
ἦν καὶ δάκρυσιν, ὡς τῆς πατρίδος κατὰ κράτος ἁλιόκο- 
μένης. οὐ μὴν ἀλλὰ τοῖς παρεισπεσοῦσιν ἐντὸς τοῦ 9 
τείχους γενομένης μάχης πρὸς τοὺς Ῥοδίους καὶ πολ- 

λῶν παρ᾽ ἀμφοτέροις πεσόντων τὸ μὲν πρῶτον οὐδέ- 
τεροι τῆς ἰδίας τάξεως ἐξεχώρουν, μετὰ δὲ ταῦτα τῶν 

μὲν Ῥοδίων ἀεὶ πλειόνων γινομένων καὶ τὸν κίνδυνον 

10 ἑτοίμως ὑπομενόντων, ὡς ἂν ὑπὲρ πατρίδος καὶ τῶν 

μεγίστων ἀγωνιξομένων, τῶν δὲ τοῦ βασιλέως ϑλιβο- 

μένων ᾿Αλκιμος μὲν καὶ Μαντίας οἱ τὴν ἡγεμονίαν 

ἔχοντες πολλοῖς περιπεσόντες τραύμασιν ἐτελεύτησαν. 
τῶν δ᾽ ἄλλων οἱ πλεῖστοι οἱ μὲν ἐν χειρῶν νόμῳ 

15 διδῳϑάρησαν, οἱ δ᾽ ἥλωσαν, ὀλίγοι δὲ πρὸς τὸν βασιλέα 
47189vyóvvsg διεσώϑησαν. πολλοὶ δὲ καὶ τῶν '"Poo(ov 

ἀνῃρέϑησαν, ἐν οἷς ἦν καὶ ὃ πρύτανις Ζιαμοτέλης ἐπ᾽ 
ἀρετῇ γενόμενος περίβλεπτος. 

Ζημήτριος δὲ τὴν τῆς πόλεως ἅλωσιν ὑπολαβὼν 9 
ἐκ τῶν χειρῶν αὐτοῦ τὴν τύχην ἀφῃρῆσϑαι πάλιν 
παρεδκευάξετο πρὸς τὴν πολιορκίαν. εἶτα τοῦ πατρὸς 

αὐτῷ γράψαντος διαλύδασϑαι πρὸς Ῥοδίους ὡς ἄν 
ποτὲ δύνηται, τὸν κάλλιστον ἐπετήρει καιρόν, δώσοντα 

προφάσεις εὐλόγους τῆς συνθέσεως. Πτολεμαίου δὲ 3 
γράψαντος τοῖς Ῥοδίοις τὸ μὲν πρῶτον ὅτι πέμψει 

σίτου πλῆϑος αὐτοῖς καὶ στρατιώτας τρισχιλίους, μετὰ 

δὲ ταῦτα συμβουλεύοντος, ἐὰν ἦ δυνατόν, μετρίως 

οι 

Θ 

c 

1 συνηλλάλαξαν F. — 9 τὸ μέρος EF. 4. καὶ δάκρυσιν] καὶ 
διὰ ταραχὴν F, corr. 9. m. in marg. κατὰ κράτος om. EF. 
9 αἰεὶ F. 14 oi πλεῖστοι om. F. 14 $ AuxovMes €. AsxNR- 
τελὴς eliam RX. 20 αὐτοῦ hn. 



816 Diodor. XX 99 — 101. 

διαλύσασϑαι πρὸς "vtíyovov, ἅπαντες ἔρεπον πρὸς 

8 τὴν εἰρήνην. καϑ'᾿ ὃν δὴ χρόνον τοῦ κοινοῦ τῶν 
Αἰτωλῶν ἀποστείλαντος πρεσβευτὰς περὶ διαλύδεων 

οἱ Ῥόδιοι συνέϑεντο πρὸς Ζ]΄ημήτριον ἐπὶ τοῖσδε, αὐ- 

τόνομον καὶ ἀφρούρητον εἷναι τὴν πόλιν καὶ ἔχειν 

τὰς ἰδίας προσόδους, συμμαχεῖν δὲ Ῥοδίους ᾿ἀντιγόνῳ 

πλὴν ἐὰν ἐπὶ Πτολεμαῖον στρατεύηται, καὶ δοῦναι τῶν 
πολιτῶν ὁμήρους ἑκατὸν oUc ἂν ἀπογράψηται Ζημήτριος 

πλὴν τῶν ἀρχὰς ἐχόντων. 
100 Οἱ μὲν οὖν Ἱθόδιοι πολιορκηϑέντες ἐνιαύσιον χρόνον 

τούτῳ τῷ τρόπῳ κατελύσαντο τὸν πόλεμον. τοὺς δ᾽ 
ἐν τοῖς κινδύνοις ἄνδρας ἀγαϑοὺς γενομένους ἐτίμησαν 

ταῖς ἀξίαις δωρεαῖς καὶ τῶν δούλων τοὺς ἀνδραγαϑή- 
2 ὅαντας ἐλευϑερίας καὶ πολιτείας ἠξίωσαν. ἔστησαν δὲ 

καὶ τῶν βασιλέων εἰκόνας Κασάνδρου καὶ Δυσιμάχου 
[καὶ] τῶν δευτερευόντων μὲν ταῖς δόξαις, συμβεβλη- 

8 μένων δὲ μεγάλα πρὸς τὴν τῆς πόλεως σωτηρίαν. τὸν 
δὲ Πτολεμαῖον ἐν ἀνταποδόσει μείξονος χάριτος ὑπερ- 

βάλλεσϑαι βουλόμενοι ϑεωροὺς ἀπέστειλαν εἷς Διβύην 

τοὺς ἐπερωτήσοντας τὸ παρ᾽ Γάμμωνι μαντεῖον εἰ συμ- 
4 βουλεύει Ῥοδίοις Πτολεμαῖον ὡς ϑεὸν τιμῆσαι. συγ- 

κατατιϑεμένου δὲ τοῦ χρηστηρίου τέμενος ἀνῆκαν ἐν 
τῇ πόλει τετράγωνον, οἰκοδομήσαντες παρ᾽ ἑκάστην 
πλευρὰν στοὰν σταδιαίαν, ὃ προσηγόρευσαν IlvoAs- 

μαῖον. ἀνῳκοδόμησαν δὲ καὶ τὸ ϑέατρον καὶ τὰ 
πεπτωκότα τῶν τειχῶν καὶ τῶν ἄλλων τόπων τοὺς 

1 ἔρεπον libri. 8 post διαλύσεων add. F ἣν εἰρήνην. 
185 Πτολεμαίου καὶ K. καὶ A. F. 16 [καὶ] del. Wess. τῶν 
μὲν δευτ. X. 18 ἐν ἀνταποδώσει χάριτος X. ὑπερβαλέσϑαι F. 
21 συγκαταϑεμένου F. 92 ἐν τῇ πόλει om. F. 934 στοὰν 
πήσυρὼν codd.; corr. Rhod. Πετολεμαεῖον: Uind. (cf. Steph. 
Byz. s. v. Καπετώλιον. at cf. Paus, l 31, $4 Cie, ἔνα. N 3 Sy. 
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καϑῃρημένους πολλῷ κάλλιον ἢ προὐπῆρχον. Ζ4ημή- 5 
τριος δὲ κατὰ τὰς ἐντολὰς τοῦ πατρὸς διαλυσάμενος 

πρὸς Ῥοδίους ἐξέπλευσε μετὰ πάσης τῆς δυνάμεως καὶ 

κομισϑεὶς διὰ νήδων κατέπλευσε τῆς Βοιωτίας εἷς 

5 Αὗλιν. σπεύδων δ᾽ ἐλευϑερῶσαι τοὺς “Ἔλληνας (ol γὰρ 
περὶ Κάσανδρον καὶ Πολυπέρχοντα τὸν ἔμπροσϑεν 
χρόνον ἄδειαν ἐσχηκότες ἐπόρϑουν τὰ πλεῖστα μέρη τῆς 

Ελλάδος) πρῶτον μὲν τὴν Χαλκιδέων πόλιν ἠλευϑέ- 
ρῶδε, φρουρουμένην ὑπὸ Βοιωτῶν, καὶ τοὺς κατὰ τὴν 

n Βοιωτίαν καταπληξάμενος ἠνάγκασεν ἀποστῆναι τῆς 

Κασάνδρου φιλίας, μετὰ δὲ ταῦτα πρὸς μὲν Αἰτωλοὺς 

συμμαχίαν ἐποιήσατο, πρὸς δὲ τοὺς περὶ Πολυπέρχοντα 

καὶ Κάσανδρον διαπολεμεῖν παρεσκευάξετο. ἅμα Ob 
τούτοις πραττομένοις Εὔμηλος μὲν ὃ Βοσπόρου βασι- 

15 λεὺς βασιλεύων ἕκτον ἔτος ἐτελεύτησε, τὴν δὲ βασι- 

λείαν διαδεξάμενος Σπάρτακος ὃ υἱὸς ἦρξεν ἔτη εἴκοσιν. 
Ἡμεῖς δὲ τὰ περὶ τὴν “Ελλάδα καὶ τὴν ᾿Ασίαν δι- 101 

ευκρινηκότες μεταβιβάσομεν τὸν λόγον ἐπὶ ϑάτερα 

μέρη τῆς οἰκουμένης. κατὰ μὲν γὰρ τὴν Σικελίαν 

30 ᾿4γαϑοκλῆς, εἰρήνην ἀγόντων τῶν Διπαραίων, é&n- 

πλεύσας αὐτοῖς ἀπροσδοκήτως εἰσεπράξατο τοὺς μηδ᾽ 

ὁτιοῦν προαδικήδαντας ἀργυρίου τάλαντα πεντήκοντα. 

ὅτε δὴ πολλοῖς ἔδοξε ϑεῖον εἶναι τὸ ῥδηϑησόμενον, τῆς 5 

παρανομίας τυχούδης ἐπισημασίας παρὰ τοῦ δαιμονίου. 

36 ἀξιούντων γὰρ τῶν Διπαραίων εἷς τὰ προδελλείποντα 

τῶν χρημάτων δοῦναι χρόνον καὶ λεγόντων μηδέποτε 

τοῖς ἱεροῖς ἀναϑήμασι κατακεχρῆσϑαι, ὁ ᾿4γαϑοκλῆς 

eg 

4 διὰ τῶν νήσων F. ὅ Αὐδούπολιν F. δ᾽ οι. . S8 xol 
πρῶτον F. 9 κατὰ Βοιωτίας F. 14 βασιλεὺς om. F. 15 βασι- 
λεύων om. X. cf. XX 95,8. 16 Σπάρτακοςϊ c£ XXX ἃ S. 
cf. Latyschev l.l. II p. XXV. 99$. 9& εἰς τὰ «ooes IESU 

χρήματα F. 
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βιασάμενος αὐτοὺς δοῦναι và κατὰ τὸ πρυτανεῖον, ὧν 
εἶχον ἐπιγραφὴν τὰ μὲν Αἰόλου. τὰ δ᾽ Ἡφαίστου, 
λαβὼν παραχρῆμα ἐξέπλευσεν. πνεύματος δ᾽ ἐπιγενο- 

μένου τῶν νεῶν ἕνδεκα συνετρίβησαν αἱ τὰ χρήματα 
8 κομίξουδσαι. διόπερ ἔδοξε πολλοῖς ὁ μὲν λεγόμενος 5 
περὶ τοὺς τόπους ἐκείνους εἷναι κύριος τῶν ἀνέμων 

εὐθὺς κατὰ τὸν πρῶτον πλοῦν λαβεῖν παρ᾽ αὐτοῦ 
τιμωρίαν, ὁ δὲ “Ἥφαιστος ἐπὶ τῆς τελευτῆς, olxsícg 

τῆς ἀσεβείας κολάσας τὸν τύραννον ἐν τῇ πατρίδι, 
συνωνύμως ἐπὶ ϑεομοῖς τοῖς ἄνθϑραξι κατακαύδας 1 
ξῶντα᾽ τῆς γὰρ αὐτῆς προαιρέσεως ἦν καὶ δικαιοσύνης 
τὸ τῶν περὶ τὴν 4ἴτνην σωξόντων τοὺς ἑαυτῶν γονεῖς 
ἀποσχέσϑαι καὶ τὸ τοὺς ἀσεβοῦντας sig τὸ ϑεῖον διὰ 

τῆς ἰδίας δυνάμεως μετελϑεῖν. 

4 Οὐ μὴν ἀλλ᾽’ ὑπὲρ μὲν τῆς καταστροφῆς ᾿᾽4γα- 15 
ϑοχλέους, ὅταν πρὸς τοὺς olxsíovg χρόνους ἔλθωμεν 

αὐτοῦ, τὸ γενόμενον βεβαιώδσδει τὸ νῦν δεἰρημένον᾽ 

ἐφεξῆς δὲ ῥητέον ἡμῖν τὰ πραχϑέντα κατὰ τοὺς συν- 
ἐχεῖς τῆς Ἰταλίας τόπους. Ῥωμαῖοι μὲν καὶ Σαμνῖται 
διαπρεσβευσάμενοι πρὸς ἀλλήλους εἰρήνην συνέϑεντο, se 

πολεμήσαντες ἔτη εἴκοσι δύο καὶ μῆνας 8b: τῶν δ᾽ 
ὑπάτων Πόπλιος Σεμπρώνιος μετὰ δυνάμεως ἐμβαλὼν 

εἷς τὴν τῶν Αἰϊκλῶν χώραν ἐχειρώσατο τετταράκοντα 

e 

8 ἀπέπλευσε F. 5.6 ὁ μὲν Αἴολος περὶ τοὺς τόπους ἐκεί- 
vovg λεγόμενος ἔστι κύριος F. 4 εὐθὺς) καὶ παρευϑὺς F. 
S ἐπὶ τῇ τελευτῇ F. 9 κολάσαι Madv.I p. 617 f. r. 10 συν- 
ὠνύμως susp. (c£. Madv. 1.1). — 11 ἦν καὶ δικαιοσύνης - ἦν. F. 
19.18 de Amphinomo et Ánapia cf. Wissowa ap. P.-W. s. v. 
Amphinomos. in marg. codicis R fusius disserit 3. m. de 
Hephaesto et Aetna monte. 17 αὐτῆς Hertl. III p. 88 non male. 
19 Σαυνίται F. — 91 de numero cf. Triemel Jf Ph. 189 p. 846. 
22 ἑωβαλὼν post χώραν ponit F. 28 Αἰκλῶν RX Αἰκάλων F; 
cf ind. μ΄ ubi legas AixAàv:; XI 64, 14 XYN αὶ, 44 de variis 
nominis formis novissime egerunt Winneboessel Ὁ. 99 w. 5» eX 



5 

480 

10 

15 

OL. 119, 2: 303 a. Chr. 819 

πόλεις ἐν ἡμέραις ταῖς πάδαις πεντήκοντα, ἀναγκάδας 

δὲ πᾶν τὸ ἔϑνος ὑποτάττεσϑαι Ῥωμαίοις ἐπανῆλϑε 

καὶ ϑοίαμβον κατήγαγεν ἐπαινούμενον. ὃ δὲ δῆμος ὃ 

Ῥωμαίων πρός vs Μαρσοὺς καὶ Παλιγνούς., ἔτι δὲ 
ΜΜαρρουκίνους, συμμαχίαν ἐποιήσατο. 

μὲν ἦρχε “Δεώστρατος, ἐν Ῥώμῃ δ᾽ ὑπῆρχον ὕπατοι 
Σερούιος Κορνήλιος καὶ Δεύκιος Γενούκιος. ἐπὶ δὲ 

τούτων Ζημήτριος εἶχε πρόϑεσιν πρὸς μὲν τοὺς περὶ 
Κάσανδρον διαπολεμεῖν, τοὺς δ᾽ Ἕλληνας ἐλευϑεροῦν 
καὶ πρῶτον τὰ κατὰ τὴν ᾿Ελλάδα διοικεῖν, ἅμα μὲν 

νομίξων δόξαν οἴδειν αὐτῷ μεγάλην τὴν τῶν Ελλήνων 
αὐτονομίαν, ἅμα δὲ καὶ τοὺς περὶ Πρεπέλαον ἔ΄γε- 

μόνας τοῦ Κασάνδρου πρότερον συντρῖψαν καὶ τότε 

προσάγειν ἐπ᾽ αὐτὴν τὴν ἡγεμονίαν, ἢ ἐπ᾽ αὐτὸν 

πορεύοιτο τὸν Κάσανδρον. τῆς δὲ τῶν Σικυωνίων πό- 9 
λεῶς φρουρουμένης ὑπὸ τῶν Πτολεμαίου τοῦ βασιλέως 

στρατιωτῶν, ὧν ἦν ἐπιφανέστατος στρατηγὸς Φίλιππος, 
νυχτὸς ἐπιϑέμενος ἀπροσδοκήτως παρεισέπεσεν ἐντὸς 

Huelsen ap. P.-W. s. v. 1. 9 unum et triginta oppida intra 
dies quinquaginta Liv. IX 45. 4 Παλλινοὺς ἢ Παλλίνους X 

Πξεληνοὺς F; corr. Rhod.; cf. XX 90, 8. 6 Μαρυκινοὺς RX 
Μαρουκίους F; cf. XIX 105, 5; Ptol. III 1, 17. 68. 8. Σερούιος 
(ita D. semper) Κορνήλιος RX (cf. Liv. X 1; ep. Cass.); Κορνήλιος 
Φάβιος F. Οὐενούκιος F. 18—16 locus depravatus, quem 
variis modis sanare studebant viri docti (cf. Wess.); {βουλό- 
μενος) add. v. 13 vel 14 Hertl. III p. 88 et Doehner p. 14; 
rectius v. 18 ἡγούμενος (Osiv» Madv. 1 p. 617; προάγειν v. 16 
Bekk.; ἐπ’ αὐτὴν τὴν Μακεδονίαν recte Reiske, qui aut dic- 
lionem καὶ τότε προσάγειν --- ἡγεμονίαν (Moxsdovías) aut dic- 
tionem ἢ ἐπ᾽ αὐτὸν--- Κάσανδρον delendam censet; hoc etiam 
Madv., ni malis transponere ante καὶ τότε; ἤπερ (v. 15) Kaelker 
p. 312; ego scripserim ἅμα δὲ καὶ vovg zx. II. ἡχούμψενος CS) 
τοῦ K. πρότερον συντρῖψαι ἢ ix αὐτὸν x. τὸν ἃ. Ὅν esee 
προσάγειν ἐπ᾽ αὐτὴν τὴν Μακεδονίαν. — V& txugovievanes SY 77 
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918 Diodor. XX 101. 102. 

βιασάμενος αὐτοὺς δοῦναι τὰ κατὰ τὸ πρυτανεῖον, ὧν 
εἶχον ἐπιγραφὴν τὰ μὲν Αἰόλου. τὰ δ᾽ Ἡφαίστου, 
λαβὼν παραχρῆμα ἐξέπλευσεν. πνεύματος δ᾽ ἐπιγενο- 
μένου τῶν νεῶν ἕνδεκα συνετρίβησαν ci τὰ χρήματα 

κομίξουδαι. διόπερ ἔδοξε πολλοῖς ὁ μὲν λεγόμενος 

περὶ τοὺς τόπους ἐχείνους εἶναι κύριος τῶν ἀνέμων 

εὐθὺς κατὰ τὸν πρῶτον πλοῦν λαβεῖν παρ᾽ αὐτοῦ 
τιμωρίαν, ó δὲ Ἥφαιστος ἐπὶ τῆς τελευτῆς. olxsíog 
τῆς ἀσεβείας κολάσας τὸν τύραννον ἐν τῇ πατρίδι, 
συνωνύμως ἐπὶ ϑερμοῖς τοῖς ἄνϑραξι κατακαύδας 

ξῶντα᾽ τῆς γὰρ αὐτῆς προαιρέσεως ἦν καὶ δικαιοσύνης 
τὸ τῶν περὶ τὴν 4ἴτνην σωξόντων τοὺς ἑαυτῶν γονεῖς 

ἀποσχέσϑαι καὶ τὸ τοὺς ἀσεβοῦντας sig τὸ ϑεῖον διὰ 

τῆς ἰδίας δυνάμεως μετελϑεῖν. 

Οὐ μὴν ἀλλ᾽ ὑπὲρ μὲν τῆς καταστροφῆς ᾿4γα- 
ϑοχλέους, ὅταν πρὸς τοὺς oixs(ovg χρόνους ἔλϑωμεν 

αὐτοῦ. τὸ γενόμενον βεβαιώσει τὸ νῦν δεἰρημένον᾽ 

ἐφεξῆς δὲ ῥητέον ἡμῖν τὰ πραχϑέντα κατὰ τοὺς συν- 
ἐχεῖς τῆς Ἰταλίας τόπους. Ῥωμαῖοι μὲν καὶ Σαμνῖται 

διαπρεσβευσάμενοι πρὸς ἀλλήλους εἰρήνην συνέϑεντο, 
πολεμήσαντες ἔτη εἴκοσι δύο καὶ μῆνας ξξ᾽ τῶν δ᾽ 
ὑπάτων Πόπλιος Σεμπρώνιος μετὰ δυνάμεως ἐμβαλὼν 

εἷς τὴν τῶν Αἰκλῶν χώραν ἐχειρώσατο τετταράκοντα 

8 ἀπέπλευσε F. 5.6 ὁ μὲν Αἴολος περὶ τοὺς τόπους ἐκεί- 
vovg λεγόμενος ἔστι κύριος E. 4 εὐθὺς] καὶ παρευϑὺς F. 
S ἐπὶ τῇ τελευτῇ F. 9 κολάσαι Madv.I p. 611 f. r. 10 συν»- 
ὠνύμως susp. (οὗ. Madv.1.1). 11 ἦν καὶ δικαιοσύνης . ἦν - F. 
19.18 de Amphinomo et Ánapia cf. Wissowa ap. P.-W. s. v. 
Amphinomos. in marg. codicis R fusius disserit 8. m. de 
Hephaesto et Aetna monte. 17 αὐτῆς Hertl. III p. 88 non male. 
19 Σαυνίται F. — 91 de numero cf. Triemel Jf Ph. 139 p. 846. 
22 éufs4do» post χώραν ponit F. — 28 Αἰκλῶν RX Αἰκάλων FE; 
cf ind. μ΄ ubi legas Αἰκλῶν. Xll 64, i XYN αὶ, A de variis 
nominis formis novissime egerunt Winneboessel Ὁ. 99 w. 5» eX 

μὲ 0 
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Ol. 119, 2: 308 ἃ. Chr. 819 

πόλεις ἐν ἡμέραις ταῖς πάσαις πεντήκοντα, ἀναγκάσας 
δὲ πᾶν τὸ ἔϑνος ὑποτάττεσϑαι Ῥωμαίοις ἐπανῆλϑε 

καὶ ϑοίαμβον κατήγαγεν ἐπαινούμενον. ὃ δὲ δῆμος ὁ 
Ῥωμαίων πρός τε Μαρσοὺς καὶ Παλιγνούς, ἔτι δὲ 
"Μαρρουκίνους, συμμαχίαν ἐποιήδατο. 

μὲν ἦρχε Δεώστρατος, ἐν Ῥώμῃ δ᾽ ὑπῆρχον ὕπατοι 
Σερούιος Κορνήλιος καὶ Δεύκιος Γενούκιος. ἐπὶ δὲ 

τούτων Ζημήτριος εἷχε πρόϑεσιν πρὸς μὲν τοὺς περὶ 
Κάσανδρον διαπολεμεῖν, τοὺς δ᾽ “Ἕλληνας ἐλευϑεροῦν 

καὶ πρῶτον τὰ κατὰ τὴν Ελλάδα διοικεῖν, ἅμα μὲν 

νομίξων δόξαν οἴσειν αὐτῷ μεγάλην τὴν τῶν ᾿Ελλήνων 

αὐτονομίαν, ἅμα δὲ καὶ τοὺς περὶ Πρεπέλαον *Jye- 

μόνας τοῦ Κασάνδρου πρότερον συντρῖψαν καὶ τότε 
προσάγειν ἐπ᾽ αὐτὴν τὴν ἡγεμονίαν, ἢ ἐπ᾽’ αὐτὸν 
πορδύοιτο τὸν Κάσανδρον. τῆς δὲ τῶν Σικυωνίων πό- 
λεὼς φρουρουμένης ὑπὸ τῶν Πτολεμαίου τοῦ βασιλέως 

στρατιωτῶν, ὧν ἦν ἐπιφανέστατος στρατηγὸς Φίλιππος, 

νυχτὸς ἐπιϑέμενος ἀπροσδοκήτως παρεισέπεσεν ἐντὸς 

Huelsen ap. P.-W. s. v. 1. 92 unum et triginta oppida intra 
dies quinquaginta Liv. IX 48. 4 Παλλινοὺς ER Παλλίνους X 

Πεληνοὺς F; corr. Rhod.; cf. XX 90, 8. 5 Μαρυκινοὺς RX 
ἹΜαρουκίους F; cf. XIX 105, 6; Ptol. III 1, 17. 68. 8. Σερούιος 
(ita D. semper) Κορνήλιος RX (cf. Liv. X 1; ep. Cass.); Κορνήλιος 
Φάβιος F. Οὐενούκιος F. 18 —16 locus depravatus, quem 
variis modis sanare studebant viri docti (cf. Wess.); {βουλό- 
μενος) add. v. 18 vel 14 Hertl. III p. 88 et Doehner p. 14; 
rectius v. 18 ἡγούμενος (Osiv» Madv. Í p. 517; προάγειν v. 16 
Bekk.; ἐπ᾽ αὐτὴν τὴν Μακεδονίαν recte Reiske, qui aut dic- 
lionem καὶ τότε προσάγειν — ἡγεμονίαν (Μακεδονίαν) aut dic- 
tionem ἢ ἐπ᾽ αὐτὸν--- Κάσανδρον delendam censet; hoc etiam 
Madv., ni malis transponere ante καὶ τότε: ἤπερ (ν. 16) Kaelker 
p. 812; ego scripserim ἅμα δὲ καὶ τοὺς π. II. ἡζούμενος CSS 
τοῦ K. πρότερον συντρῖψαι ἢ ἐπ αὐτὸν π. τὸν Ye. “τἂν ves 
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320 Diodor. XX 102. 103. 

τοῦ τείχους. εἶτα οἱ μὲν qgovool συνέφυγον sig τὴν 

ἀκρόπολιν, ὁ δὲ Ζ]ημήτριος τῆς πόλξως κυριεύσας τὸν 

μδνταξὺ τόπον τῶν οἰκιῶν καὶ τῆς ἄκρας κατεῖχε. 

μέλλοντος δ᾽ αὐτοῦ μηχανὰς προσάγειν καταπλαγέντες 
τὴν μὲν ἀκρόπολιν δι’ ὁμολογίας παρέδοσαν, αὐτοὶ δ᾽ 
ἀπέπλευσαν εἰς Αἴγυπτον. ὃ δὲ Ζημήτριος τοὺς 
Σικυωνίους sig τὴν ἀκρόπολιν μετοικίδας τὸ μὲν 

τῷ λιμένι συνάπτον μέρος τῆς πόλεως κατέσκαψεν, 

(«ἀν)οχύρου παντελῶς ὄντος τοῦ τόπου, τῷ δὲ πολι- 

τικῷ πλήϑει συνεπιλαβόμενος τῆς οἰκοδομίας καὶ τὴν 

ἐλευϑερίαν ἀποκαταστήσας τιμῶν ἰσοϑέων ἔτυχε παρὰ 
τοῖς εὖ παϑοῦσι' Ζημητριάδα μὲν γὰρ τὴν πόλιν 
ὠνόμασαν, ϑυσίας δὲ καὶ πανηγύρεις, ἔτι δ᾽ ἀγῶνας 

ἐψηφίσαντο συντελεῖν αὐτῷ κατ᾽ ἐνιαυτὸν καὶ τὰς ἄλλας 
ἀπονέμειν τιμὰς ὡς κτίστῃ. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὁ χρόνος 

διαληφϑεὶς πραγμάτων μεταβολαῖς ἠκύρωσεν, οἱ δὲ 

Σικυώνιοι πολλῷ κρείττονα μεταλαβόντες τόπον δι- 

ἐτέλεσαν ἐν αὐτῷ μέχρι τῶν xo) ἡμᾶς χρόνων ἔνοι- 

κοῦντες. ὃ γὰρ τῆς ἀκροπόλεως περίβολος ἐπίπεδος 

ὧν καὶ μέγας κρημνοῖς δυσπροσίτοις περιέχεται παν- 
ταχόϑεν, ὥστε μηδαμῇ δύνασϑαι μηχανὰς προσάγειν᾽ 

ἔχει δὲ καὶ πλῆϑος ὑδάτων, ἐξ οὗ κηπείας δαψιλεῖς 
κατεσκεύασαν, ὥστε τὴν ἐπίνοιαν τοῦ βασιλέως καὶ πρὸς 
ἀπόλαυσιν εἰρηνικὴν καὶ πρὸς ἀσφάλειαν πολέμου δόξαι 
καλῶς προεωρᾶσϑαι. 

1 εἶϑ᾽ F. συνέφυγον] συνεισέπεσον ἈΧ συνέπεσον F; corr. 
Bekk. 6. 7 ὁ δὲ Ζημήτριος πείσας --- μετοικίσαι F. in marg. 
codicis R. 8. m. de Sicyone urbe quaedam adnotavit. 8. κατ- 
ἐσκαψαν F. 9 ὀχυροῦ R (supraposita 80 2. m. virg. crit.) XF; 
corr. Dind. ὄντως X. 10 συνεπιβαλόμενος R (corr. 2. m.) ΧΕ. 
12 cf, Plut. Dem. 26. — 14 αὐτῷ om. RX. 18 ἐνοικοῦντες] 
o£xobóvrsg Hertl. III p. 39. 91 ὥστε μηδαμῆ, δύνασθαι om. F, 
SUDDl. 2. m. 
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2. m. Males) ἠλευϑέρου τὰς πόλεις: στρατεύσας 

Ol. 119, 2: 808 a. Chr. 321 

Ὁ δὲ z«wárovog διοικήσας τὰ περὶ τοὺς Σικυω- 108 
νίους ἀνέξευξε μετὰ πάσης τῆς δυνάμεως ἐπὶ τὴν 

Κόρινϑον, ἣν ἐφρούρει Πρεπέλαος Κασάνδρου στρα- 
τηγός. τὸ μὲν οὖν πρῶτον νυχτὸς ὑπό τινῶν πολιτῶν 
εἰσαχϑεὶς διά τινος πυλίδος ἐκράτησε τῆς πόλεως καὶ 

τῶν λιμένων. τῶν δὲ φρουρῶν καταφυγόντων τῶν 

μὲν εἷς τὸ καλούμενον Σισύφιον, τῶν δ᾽ sig τὸν ᾿4κρο- 

κόρινϑον προσαγαγὼν μηχανὰς τοῖς ὀχυρώμασι καὶ 

πολλὰ κακοπαϑήσας εἷλε τὸ Σισύφιον κατὰ κράτος. 

εἶτα τῶν ἐνταῦϑα συμφυγόντων πρὸς τοὺς κατειληφό- 

1τας τὸν ᾿Ακροκόρινϑον καὶ τούτους καταπληξάμενος 
ἠνάγκασε παραδοῦναι τὴν ἄκραν᾽ σφόδρα γὰρ ἦν ἀν- 
υπόστατος οὗτος ὁ βασιλεὺς ἐν ταῖς προσβολαῖς, 

εὐμήχανος ὑπάρχων περὶ τὴν κατασχευὴν τῶν πολιορ- 

κητικῶν ἔργων. οὐ μὴν ἀλλὰ τοὺς Κορινϑίους ἐλευ- 
ϑερώσας παρεισήγαγε φυλακὴν sig τὸν ᾿Ακροκόρινϑον, 
βουλομένων τῶν πολιτῶν διὰ τοῦ βασιλέως τηρεῖσϑαι 

τὴν πόλιν μέχρι ἂν ὁ πρὸς Κάσανδρον καταλυϑῇ 
πόλεμος. καὶ Πρεπέλαος μὲν αἰσχρῶς ἐκπεσὼν ἐκ τῆς 

Κορίνϑου πρὸς Κάσανδρον ἀπεχώρησεν, Ζ]ημήτριος δὲ 
παρελθὼν εἷς τὴν ᾿Αχαΐαν Βοῦραν μὲν κατὰ κράτος 
εἷλε καὶ τοῖς πολίταις ἀπέδωκε τὴν αὐτονομίαν, Σικύρον 
δ᾽ ἐν ὀλίγαις ἡμέραις παραλαβὼν ἐξέβαλε τὴν φρουράν. 

μδτὰ δὲ ταῦτ᾽ ἐπ᾿ Ὀρχομενὸν τῆς ᾿Αρκαδίας στρατεύσας 

4 πολιτικῶν F. 7.9 Σισύφιον libri (cf. e. g. Paus. V 2, δ): 
Σισύφειον Dind. (coll. Strab. VIII 6, 21). 10 ἐν ταύτῃ libri; 
corr. Hertl. III p. 39; ἐντεῦϑεν Hertl. ibid. et Madv. I p. 517. 
18 μέχρις F. 19 καὶ om. F. 21 Boóra» RX; Βουραν ΚΕ (8. a.), 
Bovra» 2. m.; cf. XV 48,3; Paus. VII 26, 6 (Palm); Ptol. III 
14, 36. 99 καὶ τὴν αὐτονομίαν τοῖς πολίταις ἀπέδωκε F. 

2 

8 

Σκύρον libri; 'forsan Zxígog est, quam '"AqwuSUus wexeveosw 

Steph. Byz. fuisse perhibet Wess. assenNXior ego: 9X eX. DTSSTES SUVS. 
]. 1. I1 2 p. 186 a. 8; Niese l.l. 1 p.991 9.35 Wo SE S eere. 
24 — p. 822 v. 2 μετὰ δὲ ταῦτα ἐπερχόμενος vs A Pd τὰ AV 

S^. 
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3229 Diodor. XX 108. 104. 

ἐκέλευσε τῷ τῆς φρουρᾶς ἀφηγουμένῳ Στρομβίχῳ 
παραδοῦναι τὴν πόλιν. οὐ προσέχοντος δ᾽ αὐτοῦ τοῖς 

λόγοις, ἀλλὰ καὶ πολλὰ λοιδοροῦντος ἀπὸ τοῦ τείχους 
βλασφήμως προσαγαγὼν μηχανὰς ὃ βασιλεὺς καὶ κατα- 

βαλὼν τὰ τείχη κατὰ κράτος εἷλε τὴν πόλιν. τὸν μὲν 
οὖν Στρόμβιχον τὸν ὑπὸ Πολυπέρχοντος καϑεσταμένον 
φρούραρχον καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἀλλοτρίως διατεϑέν- 
τῶν πρὸς αὐτὸν εἷς ὀγδοήκοντα πρὸ τῆς πόλεως 
ἀνεσταύρωσε, τῶν δ᾽ ἄλλων μισϑοφόρων ἑλὼν εἰς 
δισχιλίους κατέμιξε τοῖς ἰδίοις στρατιώταις. μετὰ δὲ 

τὴν ἅλωσιν ταύτης τῆς πόλεως οἱ σύνεγγυς τὰ φρούρια 

κατέχοντες, ὑχολαμβάνοντες ἀδύνατον ὑπάρχειν τὸ 
διαφυγεῖν τὴν βίαν τοῦ βασιλέως. παρέδωκαν αὐτῷ 

τὰ χωρία. ὁμοίως δὲ τούτοις καὶ οἱ τὰς πόλεις φρου- 

ροῦντες, τῶν μὲν περὶ Κάσανδρον καὶ Πρεπέλαον καὶ 

Πολυπέρχοντα μὴ βοηθούντων, τοῦ δὲ 4Ζ]ημητρίου 

μετὰ μεγάλης δυνάμδως καὶ μηχανῶν ὑπεραγουσῶν 

προσιόντος, ἑκουσίως ἐξεχώρουν. καὶ τὰ μὲν περὶ 
Ζημήτριον ἐν τούτοις ἦν. 

104 Κατὰ δὲ τὴν Ἰταλίαν Ταραντῖνοι πόλεμον ἔχοντες 

ol 

πρὸς ΖΙιευκανοὺς καὶ Ῥωμαίους ἐξέπεμψαν πρεσβευτὰς 

εἷς τὴν Σπάρτην, αἰτούμενοι βοήϑειαν καὶ στρατηγὸν 

Κλεώνυμον. τῶν δὲ ΖΙακεδαιμονίων προϑύμως ἡγεμόνα 
δόντων τὸν αἰτούμενον καὶ τῶν Ταραντίνων χρήματα 

περιεκάϑισε τὸ τεῖχος καὶ λόγους ἐποίει πρὸς τὸν ἀφηγούμενον 
τῆς φρουρᾶς Στρόμβιχον, παραδοῦναν τὴν πόλιν ἀξιῶν E; cf. 
Droysen II 2 p. 187; Niese I p. 337 ἃ. 2; uterque non recte 
iudicat. 9 τοῖς τοῦ βασιλέως λόγοις F. 4 βλάσφημα F. 
6 τὸν om. RX. 4 καὶ τοὺς ἄλλους τῶν ἀ. διατιϑέντων FE. 
S πρὸς αὐτὸν om. RX. . 11 τῆς πόλεως ταύτης Ε΄. οἱ τὰ σύν- 
ἔγγυς φρούρια κατέχοντες Wess. 15 περὶ II. καὶ Πολυσπέρ- 
χονταὰ καὶ Πρεπέλαον F. 17 ὑπερεχουσῶν F. 20sqq. cf. 
Droysen II 2 p. 189 ἃ. 1; Niese I p. 479sq.; Burger VAW. 
Azmsterd. n. τ. 11 (1899) p. 54sqq.; Beloch IIL 1 p. 209. 28 in 
marg. codicis R 8. m. adscr. quaedam de Cleonymo. 



Ol. 119, 2: 808 a. Chr. 323 

καὶ ναῦς ἀποστειλάντων ὃ μὲν Κλεώνυμος ἐπὶ Ταινάρῳ 
τῆς “Δακωνικῆς ξενολογήσας στρατιώτας πεντακισχιλίους 

συντόμως κατέπλευσεν sig Τάραντα. ἐνταῦϑα δὲ μισϑο- 
φόρους ἀϑροίδας ἄλλους οὐκ ἐλάττους τῶν προτέρων 

5 κατέγραφε καὶ τοὺς πολιτικοὺς πεξοὺς μὲν πλείους 

τῶν δισμυρίων, ἱππεῖς δὲ δισχιλίους. προσελάβετο δὲ 

τῶν vs κατ᾽ Ἰταλίαν Ελλήνων τοὺς πλείστους καὶ τὸ 

τῶν Μεσσαπίων ἔϑνος. ἁδρᾶς οὖν δυνάμεως περὶ 

αὐτὸν οὔσης οἱ μὲν “ευκανοὶ καταπλαγέντες φιλίαν 

ἐπονήδσαντο πρὸς τοὺς Ταραντίνους, τῶν δὲ Μεταπον- 

τίνων οὐ προσεχόντων αὐτῷ τοὺς “ευκανοὺς ἔπεισεν 

ἐμβαλεῖν εἷς τὴν χώραν καὶ τῷ καιρῷ συνεπιϑέμενος 
κατεπλήξατο τοὺς Μεταποντίνους. παρελθὼν δ᾽ sig 
τὴν πόλιν ὡς φίλος ἐπράξατο μὲν ἀργυρίου τάλαντα 

15 πλείω τῶν δξακοσίων, διακοσίας δὲ παρϑένους τὰς 

ἐπιφανεστάτας ἔλαβεν sig δμηρίαν, οὐχ οὕτω τῆς περὺ 
τὴν πίστιν ἀσφαλείας χάριν, ὡς τῆς ἰδίας ἕνεκεν 

λαγνείας. ἀποθέμενος γὰρ τὴν “Μακωνικὴν ἐσϑῆτα 
διετέλει τρυφῶν καὶ τοὺς πιστεύσαντας αὐτῷ κατα- 
δουλούμενος" τηλικαύτας γὰρ ἔχων δυνάμεις καὶ χορη- 

γίας οὐδὲν τῆς Σπάρτης ἄξιον ἔπραξεν. ἐπεβάλετο 
μὲν γὰρ ἐπὶ τὴν Σικελίαν στρατεύειν, ὡς τὴν τυραν- 

νίδα μὲν καταλύσων τὴν ᾿4γαϑοκλέους, τὴν δ᾽ αὐτονο- 
μίαν τοῖς Σικελιώταις ἀποκαταστήσων, ὑπερθέμενος δὲ 

ἐπὶ τοῦ παρόντος ταύτην τὴν στρατείαν ἔπλευσεν εἰς 
Κόρκυραν καὶ κρατήδας τῆς πόλεως χρημάτων τὲ πλῆ- 

Voc εἰσεπράξατο καὶ φρουρὰν ἐγκατέστησε, διανοού- 

10 
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ὅ καὶ om. F. 8 τῶν Μεσσηνίων τὸ ἔϑνος Χ. 10 τοὺς 
om. X. 10 adnot. de Metaponto à 3. m. in marg. cod. R. 
11 ἔπεισε συνεμβαλεῖν F. 18 κατέπληξε F. 16 ὁμηρίαν libri. 
οὕτως X. 18 λαγνείας] ἀγεννείας RX. ἀποϑέμενονι X. 421 ἐπ- 
δεβάλλετο F. 92. στρατεύσειν Gem. 32 τὴν στρατείαν ταύτην X 
ταύτην τὴν στρατιὰν F, corr. 2. m. 20 Κέρκυραν V «exse. 
cf. XIX 78, 1. 
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μενος δρμητηρίῳ τούτῳ τῷ τόπῳ χρήδσασϑαι καὶ τοῖς 

105 περὶ τὴν “Ελλάδα πράγμασιν ἐφεδρεύειν. εὐθὺ δὲ καὶ 

r2 

106 

πρεσβειῶν πρὸς αὐτὸν παραγενομένων παρά vs Ζημη- 

τρίου τοῦ πολιορκητοῦ καὶ Κασάνδρου περὶ συμμαχίας 

τούτων μὲν οὐδετέρῳ προσέϑετο, τοὺς δὲ Ταραντίνους 
καὶ τῶν ἄλλων τινὰς πυϑόμενος ἀφεστηκέναι τῆς μὲν 

Κορκύρας τὴν ἱκανὴν φυλακὴν ἀπέλιπεν, μετὰ δὲ τῆς 

ἄλλης δυνάμεως ἔπλει κατὰ σπουδὴν ἐπὶ τὴν ᾿Ιταλίαν, 
ὡς κολάσων τοὺς ἀπειϑοῦντας. προσσχὼν δὲ τῇ χώρᾳ 

κωϑ᾽ ὃν τόπον ἐφύλασσον οἱ βάρβαροι, τὴν μὲν πόλιν 

ἑλὼν ἐξηνδραποδίσατο, τὴν δὲ χώραν ἐλεηλάτησεν. 
ὁμοίως δὲ τὸ καλούμενον Τριόπιον ἐκπολιορκήσας εἰς 
τρισχιλίους ἔλαβεν αἰχμαλώτους. x«9' ὃν δὴ χρόνον 

οἱ μὲν ἀπὸ τῆς χώρας βάρβαροι συνδραμόντες ἐπέϑεντο 

νυχτὸς τῇ στρατοπεδείᾳ καὶ μάχης γενομένης ἀνεῖλον 

τῶν μετὰ Κλεωνύμου πλείους τῶν διακοσίων, ἐξώγρη- 

Gov δὲ περὶ χιλίους. ἅμα δὲ τῷ κινδύνῳ τούτῳ χειμὼν 
ἐπιγενόμενος εἴκοσι τῶν νεῶν διέφϑειρε πλησίον 

δρμουσῶν τῆς παρεμβολῆς. ὃ δὲ Κλεώνυμος δυσὶν 

ἐλαττώμασι τηλικούτοις περιπεσὼν ἀπέπλευσε μετὰ τῆς 

δυνάμεως sig τὴν Κόρκυραν. 
Τοῦ δ᾽ ἐνιαυσίου χρόνου διεληλυϑότος ᾿4ϑήνησι 

μὲν ἦν ἄρχων Νικοχλῆς, ἐν Ῥώμῃ δὲ τὴν ὕπατον 
ἀρχὴν διεδέξαντο Μάρκος ΛΜίβιος καὶ Μάρκος Αἰμίλιος. 

ἐπὶ δὲ τούτων Κάσανδρος ὃ Μακεδόνων βασιλεὺς δρῶν 
τὴν δύναμιν τῶν ᾿Ελλήνων αὐξομένην καὶ πάντα τὸν 

1 τῷ τόπῳ om. RX; τούτῳ χρήσασϑαι τῷ τόπῳ Ε. 2) εὐϑὺς F. 
10 (oóx»? ἐφύλασσον Sint.; ἐφύλαττον Dind. τὴν μὲν πόλιν] 
nomen excidisse videtur (aut v. ὅ Ταραντίνους corruptum est' 
Dind); 'Thurias urbem in Salentinis cepit' Liv. X 2; cf, 
Droysen l 1; Niese I p. 480 a. 1. 11 ἐξηνδραποδήσατο ἘΝ. 

15. Toóziuor ign. 16 τετρακοσίων Y. — 99 διεμδοόντος ἘΞ 
24 σδεεδέξατο F. Aífiog codd.; cf. XXXNW 19, 3. Atsos V. 

Aemilius ep. Liv. 
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Ol. 119,8: 802 ἃ. Chr. 325 

πόλεμον ἐπὶ τὴν Μακεδονίαν συνιστάμενον περίφοβος 
ἦν ὑπὲρ τοῦ μέλλοντος. διόπερ ἐξέπεμψε πρεσβευτὰς 3 
πρὸς ᾿Αντίγονον sig τὴν ᾿4σίαν, ἀξιῶν διαλύσασϑαι 
πρὸς αὐτόν. ἀποκριναμένου δ᾽ ἐκείνου διότι μίαν γι- 

s νώσχει διάλυσιν, ἐὰν ὃ Κάσανδρος ἐπιτρέπῃ τὰ xao 

αὑτόν, καταπλαγεὶς Δυσίμαχον ἐκ τῆς Θράκης μδτ- 
ἐπέμψατο πρὸς τὴν τῶν ὅλων κοινοπραγίαν" &s γὰρ 8 

εἰώϑει τοῦτον κατὰ τοὺς μεγίστους φόβους sig τὴν 

483 βοήϑειαν προσλαμβάνεσθϑαι διά τε τὴν τἀνδρὸς ἀρετὴν 

10 καὶ διὰ τὸ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ ὅμορον εἶναι τῇ 
Μακεδονίᾳφ. συνεδρεύσαντες οὖν οἱ βασιλεῖς οὗτοι 

περὶ τοῦ κοινοῦ συμφέροντος ἐξέπεμψαν πρεσβευτὰς 

πρός τὸ Πτολεμαῖον τὸν Αἰγύπτου βασιλέα καὶ πρὸς 

Σέλευκον τὸν τῶν ἄνω σατραπειῶν κυριδύοντα, περί 
15 τὲ τῆς ὑπερηφανίας τῆς ἐν ταῖς ἀποκρίσεσιν ἐμφανί- 

ξοντες καὶ τὸν ἐκ τοῦ πολέμου κίνδυνον κοινὸν εἶναι 
πάντων διδάσχοντες. τῆς γὰρ “Μακεδονίας κρατήσαντα 4 

τὸν ᾿Αντίγονον εὐθὺς ἀφελεῖσϑαι καὶ τῶν ἄλλων τὰς 

βασιλείας δεδωκέναι γὰρ αὐτὸν πεῖραν πλεονάκις ὅτι 
πλεονέχτης ἐστὶ καὶ πᾶσαν ἀρχὴν ἀκοινώνητον ποιεῖ. 

συμφέρειν οὖν ἅπαντας συμφρονῆσαι καὶ κοινῇ πρὸς 
᾿Αντίγονον ἐπανελέσϑαι πόλεμον. οἱ μὲν οὖν περὶ ὕ 
Πτολεμαῖον καὶ Σέλευκον δόξαντες ἀληϑῆ λέγειν προ- 
ϑύμως ὑπήκουσαν καὶ συνετάξαντο πρὸς ἀλλήλους 

βοηϑεῖν ἁδραῖς δυνάμεσι" τοῖς δὲ περὶ Κάσανδρον 101 

ἔδοξε μὴ περιμένειν τὴν τῶν πολεμίων ἔφοδον, ἀλλὰ 
καὶ αὐτοὺς φϑάσαντας ἐπιστρατεύειν καὶ προλαμβάνειν 

2 ΦΘ 

σι 

4 ἀποκρινομένου δ᾽ ἐκείνου δεινότερον (in marg. 2. m. διότι) 
μίαν γινώσκειν διάλυσιν F. ὅ ὁ om. F. ὅ αἰεὶ F. 8 εἰς 
βοήϑειαν F. 4φ8 τοῦ ἀνδρὸς ΧΕ, 10 αὐτοῦ ow. WX. Wu 
ὅμορον X. 16 κίνδυνον πάντων sivo, ἃ. €. SS S MR NES: 
τῆς βασιλείας X. 19 πείραν WX. πλεονάκνει TONO ὄνος NSSSEN 
ZI xal συμφέρειν ἘΝ. 94 ἐπήκουσαν Y. 4 QoS SOR NX. 
exhibent v. 28 post λέγειν: Ara&nsp. Vek. 1S τ 
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826 Diodor. XX 107. 108. 

τὸ χρήσιμον. διόπερ ὃ Κάσανδρος Δυσιμάχῳ μὲν 
παρέδωχε μέρος τοῦ στρατοπέδου καὶ στρατηγὸν συν- 

ἐξέπεμψεν, αὐτὸς δὲ ἀνέξευξε μετὰ τῆς λοιπῆς δυνά- 

μεῶς εἰς Θετταλίαν, διαπολεμήσων Ζ]΄ημητρίῳ καὶ τοῖς 

“Ἔλλησι. «Μυσίμαχος δὲ μετὰ στρατοπέδου διαβὰς ἐκ 
τῆς Εὐρώπης εἷς τὴν ᾿4σίαν “αμψακηνοὺς μὲν καὶ 

Παριανοὺς ἑκουσίως προσϑεμένους ἀφῆκεν ἐλευϑέρους, 

Σίγειον δὲ ἐκπολιορκήσας φρουρὰν παρεισήγαγε. μετὰ 

δὲ ταῦτα Πρεπελάῳ μὲν τῷ στρατηγῷ δοὺς πεζοὺς 
ἑξακισχιλίους. ἱππεῖς δὲ χιλίους ἐξέπεμψε προδαξό- 

μενον τὰς πόλεις τάς τε κατὰ τὴν Αἰολίδα καὶ τὴν 
᾿Ιωνίαν, αὐτὸς δὲ τὸ μὲν πρῶτον ἐπεχείρησε πολιορ- 
κεῖν τὴν Ἄβυδον καὶ βέλη καὶ μηχανὰς καὶ τἄλλα 

παρδσλευαξετο ἐπεὶ δὲ κατὰ ϑαάλατταν ἦλϑε τοῖς 
πολιορκουμένοις στρατιωτῶν πλῆϑος παρὰ Ζημητρίου 

τὸ δυνάμενον τὴν ἀσφάλειαν παρέχεσθαι τῇ πόλει, 
ταύτης μὲν τῆς ἐπιβολῆς ἀπέστη, τὴν δ᾽ ἐφ᾽ ᾿Ελλη- 

σπόντῳ Φρυγίαν προσαγαγόμενος καὶ ΖΣύνναδα πόλιν 

ἔχουσαν ἀποσκευὰς μεγάλας βασιλικὰς ἐπολιόρκησεν. 

ὅτε δὴ καὶ Ζόκιμον τὸν ᾿Αντιγόνου στρατηγὸν πείσας 
κουνοπραγεῖν τά τε Σ)ύνναδα παρέλαβε διὰ τούτου καὶ 
τῶν ὀχυρωμάτων ἔνια τῶν ἐχόντων τὰ βασιλικὰ χρή- 
ματα. ὃ δ᾽ ἐπὶ τῆς Αἰολίδος καὶ τῆς ᾿Ιωνίας πεμφϑ εὶς 

ὑπὸ “υσιμάχου στρατηγὸς Πρεπέλαος ᾿“δραμυττίου μὲν 

1 γρύσιμον X. 8. 4 εἰς Θετταλίαν μετὰ τῆς λοιπῆς δυνά- 
usog EF. 4 διαπολεμήσειν F. 8 Σίγιον Ἐς cf. Ptol. V 2, 2. 
προσηγάγετο FP, παρεισ. suprascr. 2. m. 10 ἱππεῖς δὲ χιλίους 
om. F, suppl. 2. m. 14 τοῖς πολιορκουμένοις ἦλϑε F. 16 τὸ 
om. F. 17 ἐφ᾽ Ἑλλήσποντον F. 18 post καὶ quaedam la- 
cuna perisse arbitror, veluti καὶ (ἐπὶ τὴν ἄνω Φρυγίαν προ- 
ἄγων». Σύναδα libri; at v. 21 Σύνναδα XF; cf. Ptol. V 2, 17 
(p. 829 M); CJ Gr. II 3148; Head ΗΝ. p. 569. 19 μεγάλας 
om. F. 21 τήν ve Σ. RX; cf. Plin. V 39,106. διὰ τούτου xol] 
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ἐκυρίευσεν ἐν παρόδῳ, τὴν δ᾽ Ἔφεσον πολιορκήσας 
καὶ καταπληξάμενος τοὺς ἔνδον παρέλαβε τὴν πόλιν. 
καὶ τοὺς μὲν ἐγκαταληφϑέντας τῶν Ῥοδίων éxavóv 

ὁμήρους ἀπέστειλεν εἷς τὴν πατρίδα, τοὺς δ᾽ ᾿Εφεσίους 
5 ζὑποσπόνδους» ἀφῆκε, τὰς δὲ ναῦς τὰς ἐν τῷ λιμένι 

πάσας ἐνέπρησε διὰ τὸ ϑαλασσοκρατεῖν τοὺς πολεμίους 
καὶ τὴν ὅλην κρίσιν τοῦ πολέμου ἄδηλον ὑπάρχειν. 

μετὰ δὲ ταῦτα Τηίους μὲν καὶ Κολοφωνίους προόσ- 

ηγάγετο, ᾿Ερυϑραίοις δὲ καὶ Κλαξομενίοις ἐλϑούδης 
48 E ϑάλατταν βοηϑείας τὰς μὲν πόλεις ἑλεῖν οὐκ 

ἠδυνήϑη, τὴν δὲ χώραν αὐτῶν πορϑήδας ἀνέξευξεν 

ἐπὶ Σάρδεις. ἐνταῦϑα δὴ τὸν ᾿Αἀντιγόνου στρατηγὸν 

Φοίνικα [καὶ Ζόκιμον] πείσας ἀποστῆναι τοῦ βασιλέως 

παρέλαβε τὴν πόλιν πλὴν τῆς ἄκρας" ταύτην γὰρ 

1:5 φυλάττων Φίλιππος εἷς τῶν ᾿Αντιγόνου φίλων βεβαίαν 
ἐτήρει τὴν εὔνοιαν τὴν πρὸς τὸν πεπιστευκότα. τὰ 

μὲν οὖν περὶ Δυσίμαχον ἐν τούτοις ἦν. 
᾿Δντίγονος δὲ προκεχειριόμένος ἀγῶνα μέγαν καὶ 108 

πανήγυριν ἐν ᾿Αντιγονίᾳ συντελεῖν πάντοθεν ἀϑλητάς 
0 τὲ κχαὶ τεχνίτας τοὺς ἐπιφανεστάτους ἐπὶ μεγάλοις 

ἄϑλοις καὶ μισϑοῖς ἠθοοίκει. ὡς δ᾽ ἤκουσε τὴν Δ4υ- 

σιμάχου διάβασιν καὶ τῶν στρατηγῶν τὴν ἀπόστασιν, 

τὸν μὲν ἀγῶνα διέλυσε, τοῖς δ᾽ ἀϑληταῖς καὶ τοῖς 

τεχνίταις ἀπέδωκε μισϑοὺς οὐκ ἐλάττους διακοσίων 

Q 

Mueller ad Ptol V 2,4; Hirschfeld ap. P.-W. s. v. 9 ἐγ- 
καταλειφϑέντας FK, corr. 2. m.; cf. XX 99,83. — B (£éAevOéoovc» 
ἀφῆκε heiske et Hertl. II 2 p. 20; at cf. XX 111, 3; rectius 
($z:oozóvdovc», quod idem prop. Hertl. 6. ϑαλαττοκρατεῖν F. 
8 Τηνίους F; cf. Steph. Byz. s. v. Τέως. 19 ἐντεῦϑεν X. 
τῶν — στρατηγῶν F. 18 Φοίνικα! cf. XX 19,2. δ. καὶ “΄όκιμον 
recte iam secludi iussit Wess. (cf. supra 8 4); cf. Droysen II 2 
p.203 23.1. 1 cf. XIX 69,1. 18 προχειρισάμενος Ε. 19 ἐν 
᾿Αντιγονίᾳ libri; cf. XX 47, 5. xol πάντοϑεν F. 24 «κεϑοὰς 
οὖκ ἐλάττους sig διακ. ταλάντων WX. 
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328 Diodor. XX 108. 109. 

ταλάντων. αὐτὸς δὲ τὴν δύναμιν ἀναλαβὼν ὥρμησεν 

ἐκ τῆς Συρίας σύντομον τὴν πορείαν ποιούμενος ἐπὶ 
τοὺς πολεμίους. sig δὲ Ταρσὸν τῆς Κιλικίας ἀφικό- 

μδνος ἐξ ὧν κχατεχόμισε χρημάτων ἐκ τῶν Κουΐνδων 
8 τὸ στρατόπεδον εἷς τρεῖς μῆνας ἐμισϑοδότησεν. χωρὶς 5 

4 

b 

e 

1 

ὃὲ τούτων τρισχίλια τάλαντα μετὰ τῆς δυνάμεως 

ἐκόμιξεν, ὅπως τοιαύτην ἔχῃ τὴν χορηγίαν, ὅταν αὐτῷ 
χρεία γένηται χρημάτων. ἔπειτα τὸν Ἰαῦρον ὑπερ- 
βαλὼν προῆγεν ἐπὶ Καππαδοκίας καὶ τοὺς ἀφεστηκότας. 

περὶ τὴν ἄνω Φρυγίαν καὶ “υκαονίαν ἐπιπορευόμενος 

πάλιν εἷς τὴν προὐπάρχουσαν συμμαχίαν ἀποκατέστησεν. 
καϑ' ὃν δὴ χρόνον οἱ περὶ τὸν “υσίμαχον πυϑόμενοι 
τὴν τῶν πολεμίων παρουσίαν συνήδρευον, βουλευόμενοι 

πῶς χρηστέον εἴη τοῖς ἐπιφερομένοις κινδύνοις. ἔδοξεν 
οὖν αὐτοῖς εἷς μὲν μάχην μὴ συγκαταβαίνειν, ἕως ἂν 
οἱ περὶ Σέλευκον ἐκ τῶν ἄνω σατραπειῶν καταβῶσι, 
τόπους δὲ ὀχυροὺς καταλαβέσϑαι καὶ χάρακι καὶ τάφρῳ 
τὴν στρατοπεδείαν ἀσφαλισαμένους ὑπομένειν τῶν πο- 

λεμίων τὴν ἔφοδον. οὗτοι μὲν οὖν τὸ δοχϑὲν αὐτοῖς 
ἐπετέλουν κατὰ σπουδήν. ὁ δ᾽ dvvíyovog ἐπεὶ πλησίον 
ἐγένετο τῶν πολεμίων, ἐκτάξας τὴν δύναμιν προδκαλεῖτο 
εἷς μάχην. οὐδενὸς δ᾽ ἐπεξιέναι τολμῶντος αὐτὸς μὲν 

κατελάβετο τόπους τινάς, δι’ ὧν ἀναγκαῖον ἦν τὰς 
τροφὰς τοῖς ἐναντίοις παρακομίξεσϑαι" οἱ δὲ περὶ τὸν 
“υσίμαχον φοβηϑέντες μήποτε τῆς ἀγορᾶς ἀποκχοπείσης 
ὑποχείριοι γένωνται τοῖς πολεμίοις. νυχτὸς ἀνέξευξαν 

καὶ διατείναντες σταδίους τετρακοσίους κατεστρατοπέ- 

δευόαν περὶ Ζορύλαιον" slys γὰρ τὸ χωρίον σίτου τὲ 

9 σύντονον Dind. 4 Κουΐνδων RF Kovivóóv X; Kotvóc 
XVIII 62, 9 (ubi vide); XIX 56, 5. 4 ἐκόμισεν F. e Mid 
ταύτην Dind. 11 εἰς] ἐπὶ F. 18 βουλούμενοι X. 17 χάρακι 

Ζείῥραχε μὲν F. 19 αὐτοῖς libri. 94 κομίξεσϑαι F, corr. 2. m. 
τὸν om. X. 25 ἀγορᾶς] εὐπορίας V. 
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καὶ τῆς ἄλλης χορηγίας πλῆϑος καὶ ποταμὸν παραρ- 

θέοντα δυνάμενον ἀσφάλειαν παρέχεσθαι τοῖς παρ᾽ 
αὐτὸν στρατοπεδεύουσι. βαλόμενοι δὲ στρατοπεδείαν 
ὠχύρωσαν τὴν παρεμβολὴν βαϑείᾳ τάφρῳ καὶ τριπλῷ 

«ϑεχζάρακι. ᾿Αντίγονος δὲ πυϑόμενος τὴν τῶν πολεμίων 109 
ἀποχώρησιν εὐθὺς ἐπεδίωκεν αὐτοὺς καὶ πλησίον 
γδνόμενος τῆς παρεμβολῆς, ἐπεὶ πρὸς παράταξιν οὐ 
συγκατέβαινον, ἤρξατο περιταφρεύευιν τὴν στρατο- 

πεδείαν καὶ καταπέλτας καὶ βέλη μετεπέμψατο, βουλό- 
10 μᾶνος αὐτὴν πολιορκῆσαι. συντελουμένων δ᾽ ἀκροβο- 

λισμῶν περὶ τὴν ταφρείαν καὶ τῶν περὶ τὸν Δυσίμαχον 

πειρωμένων ἀνείργειν τοῖς βέλεσι τοὺς ἐργαζομένους 
ἐν πᾶσιν προετέρουν οἱ περὶ τὸν ᾿ἀντίγονον. ἔπειτα 3 
χρόνου γενομένου καὶ τῶν ἔργων ἤδη συντέλειαν λαμ- 

16 βανόντων, τῆς δὲ τροφῆς ὑπολιπούσης τοὺς πολιορ- 

κουμένους οἱ περὶ “υσίμαχον, τηρήδαντες νύχτα 

χειμέριον, ἀναξεύξαντες ἐκ τῆς παρεμβολῆς διὰ τῶν 

ὑπερδεξίων τόπων ἀπεχώρησαν sig παραχειμασίαν. ὁ 
δ᾽ "4vvíyovog ἡμέρας γενομένης ὡς εἶδε τὴν τῶν πο- 
λεμίων ἀπαλλαγήν, ἀντιπαρῆγεν αὐτὸς διὰ τῶν πεδίων. 

ἐπιγενομένων δὲ ὄμβρων μεγάλων καὶ τῆς χώρας οὔσης 3 

βαϑυγείου καὶ πηλώδους τῶν vs ὑποξυγίων οὐκ ὀλίγα 

συνέβη καὶ τῶν σωμάτων τινὰ διαφϑαρῆναι καὶ τὸ 

σύνολον ἐπιπόνως ἅπασαν τὴν δύναμιν διατεϑῆναι. 
διόπερ ὃ βασιλεὺς ἅμα μὲν ἀναλαβεῖν βουλόμενος ἐκ 4 

νῆς καχοπαϑίας τοὺς στρατιώτας, ἅμα δὲ τὴν χειμε- 

2 e 

σι 

1 τῆς om. X. 9 παρ᾽ αὐτῷ &ubt zxsolh αὐτὸν Reiske. 
8 βαλλόμενοι F, corr. 2. m. 6 κατεδίωκεν F. — 11 ταφρίαν RX. 
18 προυτέρουν X. 14 γινομένου F. 15 ὑπολειπούσης F; 
ἀπολιπούσης Dind.; ἐπιλειπούσης Madv. 1 p. 510. 16 περὶ 
τὸν 4. F. 18 ἀπεχώρησαν] ἐποιήσαντο τὴν ἀποχώρησιν E. 
28 συνέβη post πηλώδους (v. 29) ponit F, 96 «xoxoxeSbes Ys 
(corr. 2. m.) κακοπαϑείας ΧΕ, 
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ρνὴν ὥραν δρῶν περιλαμβάνουσαν τοῦ μὲν κατα- 

διώκειν ἀπέστη, πρὸς δὲ τὴν χειμασίαν ἐπιλεξάμενος 
τοὺς εὐθετωτάτους τόπους διεῖλε κατὰ μέρη τὴν δύ- 

ναμιν. πυνθανόμενος δὲ Σέλευκον καταβαίνειν ἐκ τῶν 
ἄνω σατραπειῶν μετὰ μεγάλης δυνάμεως, ἔπεμψέ τινας 

τῶν φίλων sig τὴν Ἑλλάδα πρὸς Ζημήτριον, παρα- 
κελευόμενος ἥκειν πρὸς αὐτὸν μετὰ τῆς δυνάμεως τὴν 

ταχίστην σφόδρα γὰρ εὐλαβεῖτο μὴ πάντων τῶν βα- 

σιλέων ἐπ’ αὐτὸν συνδραμόντων ἀναγκασϑῇ παρατάξει 
κρῖναι τὸν ὅλον πόλεμον πρὶν ἢ συνελθεῖν εἰς ταὐτὸν 

τὴν ἐκ τῆς Εὐρώπης δύναμιν. παραπλησίως δὲ καὶ 
“Μυσίμαχος διεῖλε τὴν δύναμιν εἷς χειμασίαν ἐν τῷ 

καλουμένῳ Σαλωνίας πεδίῳ. ἀγορὰν δὲ πολλὴν ἐξ 

Ἡρακλείας μετεπέμπετο, ποιησάμενος ἐπιγαμίαν πρὸς 
τοὺς Ηρακλεώτας᾽ ἔγημε γὰρ Ἄμηστριν τὴν Ὀξυάρτου 
μὲν ϑυγατέρα, ΖΙαρείου δὲ τοῦ βασιλέως ἀδελφιδῆν, 
Κρατεροῦ δὲ γυναῖχα γενομένην ὑπ᾽ ᾿4λεξάνδρου δο- 
ϑεῖσαν, τότε δυναστεύουσαν τῆς πόλεως. καὶ τὰ μὲν 

περὺ τὴν ᾿4σίαν ἐν τούτοις ἦν. 
Κατὰ δὲ τὴν Ελλάδα Ζημήτριος διατρίβων ἐν 

ταῖς ᾿ϑήναις ἔσπευδε μυηϑῆναι καὶ καταλαβεῖν τὴν 

1 περικαταλαμβάνουσαν, quod verbum Diodoro familiare est, 
Reiske. ὅ τινὰ ; at cf. XX 111,1. 6 διακελευόμενος F. 
4 τῆς om. F. 10 εἰς ταὐτὸ F; at cf. e.g. Pol. I1 82,6. 11 ἐκ 
om. RX. 18 Σαλμωνίας libri; Σαλωνίας Wess. (Σαλωνείας Dind.) 
coll. Strab. XII 5, 7 et Steph. Byz. s. v. Σαλώφνεια;, cf. Droysen 
II 2 p. 260 ἃ. 1; Niese I p. 844 ἃ. 4; Beloch III 1 p. 168 a. 1. 
14 ποιησάμενος ante μετεπέμπετο ponunt RX. 15 Ἄμηστριν] 
de variis nominis formis vide Justi Jr. Namenb. p. 14; Wilcken 
ap. P.-W. s. v. Amastris; Droysen 12 p. 248 4.1; de re cf. Memnon 
fr. 48qq. (Ἢ ὅτ. III p.5308qq.); Droysen II 2 p.207 ; Niese I p.845; 

-Beloch IlI 1 p. 167. 2 p. 81. Ὀξυάρτου) eadem nominis forma 
47 6, 1; XVIII 8,8; 89,6; XIX 14,6; 48,2. Ὀξάϑοης audit Darei 
er XVII 34, 2; 77, 4; Ὀξάϑρας Dionysii ek hmnesyrs Sus epoc- 
atur XX 77, 1: cf. Justil.l. p.939. 16 βασιλεύσαντος Y. ἀδεμοιδὴν 

ivi 51,9. δὲ δοθεῖσαν. 7 Yang e. 17 Koarsooó libri; cf. 
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ἐν ᾿Ελευσῖνι τελετήν. ἀπεχούσης δὲ χρόνον ἱχανὸν 
τῆς κατὰ νόμους ἡμέρας. καϑ᾽ ἣν εἰώϑεισαν ᾿4ϑηναῖοι 
συντελεῖν τὴν τελετήν, ἔπειδεΣ τὸν δῆμον διὰ τὰς 
εὐεργεσίας κινῆσαι τὸ πάτριον ἔϑος. παραδοὺς οὖν 

μες αὑτὸν ἄνοπλον τοῖς ἱερεῦσι καὶ πρὸ τῆς ὡρισμένης 

ἡμέρας μυηϑεὶς ἀνέξευξεν ἐκ τῶν ᾿Αϑηνῶν. καὶ τὸ 2 
μὲν πρῶτον εἰς Χαλκίδα τῆς Εὐβοίας ἤϑροισε τὸν 
στόλον καὶ τὴν πεξὴν δύναμιν᾽ μετὰ δὲ ταῦτα πυϑό- 

μενος σοὺς περὶ Κάσανδρον προκατειλῆφϑαι τὰς παρ- 
10 όδους, πεζῇ μὲν ἀπέγνω τὴν εἷς Θετταλίαν ποιεῖσθαι 

πορδίαν, παραπλεύσας δὲ μετὰ τῆς δυνάμεως sig τὸν 

ἐν Δαρίσῃ λιμένα καὶ τὴν δύναμιν ἐκβιβάσας τὴν μὲν 

πόλιν ἐξ ἐφόδου παρέλαβε, τὴν δ᾽ ἄκραν ἐκπολιορκήσας 
τοὺς μὲν φρουροὺς δήσας παρέδωκεν εἷς φυλακήν, 

15$ τοῖς δὲ Δαριδαίοις τὴν αὐτονομίαν ἀποκατέστησεν. 

μετὰ δὲ ταῦτα ᾿Αἀντρῶνας μὲν καὶ Πτελεὸν προσηγάγετο, 8 

*/(ov δὲ καὶ Ὀρχομενὸν μετοικίξοντος sig Θήβας 

Κασάνδρου διεκώλυσε μετοικισϑῆναι τὰς πόλεις. Κά- 

σανδρος δὲ θεωρῶν τὰ πράγματα τῷ Ζ͵]ημητρίῳ κατὰ 

παραλαβεῖν cum Plut. Dem. 96. 1 ᾿Ελευσίνι ΧΕ. ὅ αὖ- 
τὸν RX. ἄοπλον F. 8 .πεξικὴν F. 19.10 Λαρίσσῃ --- Δαρισ- 
σαίους F'; Λάρισα etiam Pol. XVIII 88, 8; Strab. IX ὅ, 18; Steph. 
Byz. 8. v.; Liv. XXXI 46; μάρισσα Ptol. III 12, 14 qui urbem 
in ora maritima ponit, ἃ qua 20 stadia (cf. Strab. 1. 1.) aberat. 
16 Πρώνας codd.; "Avroovoc Wess. (coll. Strab. IX 5,14 et Liv. 
XLII 61); 4vvoovcc Madv. I p. 6517; rectius scripseris ἀντρῶνας 
(cf. Strab. IX 5, 7) cum Ungero (Bl. f. bayr. Gymnw.VIII p. 147 8qq.; 
SBAW. I 1878 p. 401 ἃ. 1); cf. Droysen II 2 p. 208 ἃ. 3: Niese I 
p. 946 a. 8 (qui f. "Irove scribendum esse censet); Beloch III 2 
p.800) 17 “ίον ἢ (δῖον XF) δὲ καὶ Ὀρχομενὸν libri; utraque 
urbs in his regionibus ignota (cf. Wess.; Droysen 11 2 p.208 ἃ. 2; 
Niese I p. 846 a. 4 qui Plinii (IV 8, 29) Orchomenon non recte 
huc refert); Ἅλον δὲ xol Ὀρχ. Unger ll.1l:; miror «ixe* $ss5& 
fugisse quae Strabo IX 5, 15 memonse roS ΒΕ: Vet » 

“ημήτρεος... τὴν Δημητριάδα .. . τὰς Toms vov eMe MES 
v» συνοικέσας, Νηλίαν τε καὶ ἸΤαγασδὰς vox Ov NS «XS το. 
unde quae tradita sunt, corrigenda» esse ceneeS- . 
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νοῦν χωροῦντα Φερὰς μὲν καὶ Θήβας ἁδροτέραις 
φρουραῖς παρεφύλαττε, τὴν δὲ δύναμιν πᾶσαν εἷς ἕνα 

τόπον ἀϑροίδσας ἀντεστρατοπέδευσε τοῖς περὶ τὸν Ζίη- 
4 μήτριον. εἶχε δὲ τοὺς σύμπαντας πεζοὺς μὲν εἰς δισμυ- 

ρίους ἐννακισχιλίους. ἱππεῖς δὲ δισχιλίους. τῷ δὲ 
Ζ]ημητρίῳ συνηκολούϑουν ἱππεῖς μὲν χίλιοι καὶ πεν- 
τακόσιοι. πεζοὶ δὲ Μακδδόνες οὐκ ἐλάττους τῶν ὀκτα- 

κισχιλίων, μισϑοφόροι δ᾽ sig μυρίους καὶ πεντακισχι- 

Alovg, ἐκ δὲ τῶν κατὰ τὴν “Ελλάδα πόλεων διῳσμύριοι 

καὶ πεντακισχίλιοι, ψιλικὰ δὲ τάγματα καὶ πειρατῶν 

παντοδαπῶν τῶν συντρεχόντων ἐπὶ τοὺς πολέμους καὶ 

τὰς ἁρπαγὰς οὐκ ἐλάττους τῶν ὀκτακισχιλίων, ὥστ᾽ 

εἶναι τοὺς ἅπαντας πεζοὺς περὶ τοὺς πεντακισμυρίους 

δ ἑξακισχιλίους. ἀντικαϑημένων δὲ τῶν στρατοπέδων 
ἀλλήλοις ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας ἐχτάξεις μὲν ἐγίνοντο 
παρ᾽ ἀμφοτέροις, εἷς μάχην δὲ οὐδέτερος συγκατέβαινε, 
καραδοχῶν τὴν ἐπὶ τῆς eias ἐσομένην τῶν ὅλων 
κρίσιν. Ζημήτριος δέ, τῶν Φεραίων ἐπικαλεσαμένων 
αὐτόν, παρεισπεσὼν εἰς τὴν πόλιν μετὰ μέρους τῆς 
δυνάμεως τὴν μὲν ἄκραν ἐκπολιορκήσας ὑποσπόνδους so 

ἀφῆκε τοὺς παρὰ Κασάνδρου στρατιώτας, τοῖς δὲ 

Φεραίοις τὴν ἐλευθερίαν ἀποκατέστησεν. 
11. 'Ev τούτοις δ᾽ ὄντων τῶν περὶ Θεσσαλίαν ἧκον 

πρὸς τὸν ΖΙημήτριον οἱ πεμφϑέντες ὑπ᾽ ᾿Αντιγόνου, 
διασαφοῦντες τὰς παρὰ τοῦ πατρὸς ἐντολὰς καὶ παρα- 35 
κελευόμενοι τὴν ταχίστην διαβιβάξειν τὰς δυνάμεις εἰς 

2 τὴν ᾿Ασίαν. διόπερ ἀναγκαῖον ἡγησάμενος ὑπάρχειν ὁ 
βασιλεὺς τὸ πείϑεσϑαι τῷ πατρί, πρὸς μὲν Κάδανδρον 

μι 

μι 

e 

ὄ ἐνναχισχ. lbri ἱππεῖς δὲ δισχιλίους om. RX; de omni- 
bus numeris aliunde non constat. 6 συνηκολούϑουν om. F. 

10. 11 xal πειρατῶν παντοδαποί' τῶν δὲ συντοιγόντων Y. 
T1 ποζερέους libri; corr. Dind. 18 πεζοὺς μὲν περὶ πεντανιο- 

AUvotrove F. 17 καραδοκοῦντες y. 9 oto ev? Qm. V. 
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διαλύσεις ἐποιήσατο, συνθέμενος εἶναι κυρίας τὰς συν- 

ϑήκας, ἐὰν ὦσιν εὐάρεστοι τῷ πατρί, ἀκριβῶς μὲν 
4δ1:εἰδὼς οὐ προσδεξόμενον αὐτὸν διὰ τὸ χκεκρικέναι πάν- 

τως διὰ τῶν ὅπλων ἐπιϑεῖναι τέλος τῷ συμβάντι πο- 

λέμῳ, βουλόμενος δὲ τὴν ἐκ τῆς “Ελλάδος ἀποχώρησιν 

εὐσχήμονα ποιήσασθαι καὶ μὴ φυγῇ παραπλησίαν᾽ 

ἐγέγραπτο γὰρ ἐν ταῖς συνϑήχαις πρὸς τοῖς ἄλλοις 
x«l τὸ τὰς ᾿Ελληνίδας πόλεις ἐλευϑέρας ὑπάρχειν, οὐ 
τὰς κατὰ τὴν Ελλάδα μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰς κατὰ τὴν 

10 '4σίαν. μετὰ δὲ ταῦϑ'᾽ ὁ Ζημήτριος παρασχευασάμενος 3 
πόρια πρὸς τὴν παρακομιδὴν τῶν vs στρατιωτῶν καὶ 

τῆς ἀποσχευῆς ἀνήχϑη παντὶ τῷ στόλῳ καὶ κομισϑεὶς 
διὰ νήσων κατέπλευσεν εἷς "Egsoov. ἐκβιβάσας δὲ 

τὴν δύναμιν καὶ στρατοπεδεύσας πλησίον τῶν τειχῶν 

ἠνάγκασε τὴν πόλιν εἷς τὴν προὐπάρχουδαν ἀποκατα- 
στῆναι τάξιν καὶ τὴν μὲν ὑπὸ Πρεπελάου τοῦ Δυσι- 
μάχου στρατηγοῦ παρειδσαχϑεῖσδαν φρουρὰν ἀφῆκεν 

ὑπόσπονδον, ἰδίαν δὲ φυλακὴν εἷς τὴν ἄκραν κατα- 

στήσας παρῆλϑεν εἰς ᾿Ελλήσποντον. καὶ Δαμψακηνοὺς 
μὲν καὶ Παριανούς, ἔτι δὲ τῶν ἄλλων τῶν μεταβεβλη- 
μένων πόλεών τινας ἀνεκτήσατο, ἐπὶ δὲ τὸ στόμα τοῦ 

Πόντου παραγενόμενος πρὸς τῷ Καλχηδονίων ἱερῷ 

στρατοπεδείαν περιεβάλετο καὶ τοὺς φυλάξοντας τὸν 
τόπον ἀπέλιπε στρατιώτας πεζοὺς μὲν τρισχιλίους, ναῦς 

δὲ μακρὰς τριάκοντα᾽ τὴν δ᾽ ἄλλην δύναμιν διελόμενος 
κατὰ πόλεις διέδωκεν sig χειμασίαν. περὶ δὲ τούτους 4 

σι 

1 σι 

e 

2 οὶ 

ὃ αὐτὸν οὐ προσδεξόμενον F. 4 τῷ συμβάντι πολέμῳ 
libri; συστάντι Hertl. I1 p. 8 f. r.; σύμπαντι Dind. 8 τὸ καὶ RX. 
10 μετὰ δὲ τοῦτο Ζ. EX (contra Diodori consuet.) 11 πορεῖα F. 
129 παρασκευῆς F. 18 διὰ τῶν νήσων F. 16 cf. XX 101.4. 
20 cf. XX 107,2. τῶν ἄλλων) τῶν "EkM»wev» WR. ἊΝ Yes 
Jorio» F; Χαλκηδονίων Diod. XN YA "3, &x EVE. SS. S δε eus 
Calchedoniorum cf. XIX 13,6, Mueller ἃ ΛΝ S. 
σαρέχοντα F. 
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τοὺς χρόνους καὶ Μυϑροιδάτης, ὑπήκοος àv ᾿Αντιγόνῳ και 
δόξας ἀφίστασϑαι πρὸς τοὺς περὶ Κάσανδρον, ἀνῃρέθη 
περὶ Κίον τῆς Μυσίας, ἄρξας αὐτῆς καὶ * Aogívuc ἔτη 
τριάκοντα καὶ πέντε τὴν δὲ δυναστείαν διαδεξάμενος 
Μιϑριδάτης πολλοὺς προσεκτήσατο, τῆς δὲ Καππαδο- 

κίας καὺ Παφλαγονίας ἦρξεν ἔτη τριάκοντα ἕξ. 

"Ev δὲ ταῖς αὐταῖς ἡμέραις Κάσανδρος μετὰ τὴν 

ἀπαλλαγὴν τὴν Ζ]ημητρίου τὰς μὲν κατὰ τὴν Θετταλίαν 

πόλεις ἀνεχτήσατο, Πλείσταρχον δὲ μετὰ δυνάμεως 
ἐξέπεμψεν sig τὴν ᾿4σίαν βοηϑήσδοντα τοῖς περὶ “υσί- 
μαχον. οἱ δὲ δυναποσταλέντες ἦσαν πεξοὶ μὲν μύριοι 
δισχίλιοι, ἱππεῖς δὲ πενταχόσιοι. ὁ δὲ Πλείσταρχος 

ἐπειδὴ παραγενόμενος ἐπὶ τὸ στόμα τοῦ Πόντου κατ- 
ἔλαβε τοὺς τόπους προκατεχομένους ὑπὸ τῶν πολεμίων, 

ἀπογνοὺς τὴν διάβασιν παρῆλϑεν εἷς Ὀδησσόν, ἣ κεῖται 
μεταξὺ μὲν τῆς vs ᾿Απολλωνίας καὶ Καλλαντίας, κατ᾽ 

ἀντικρὺ δὲ τῆς ἐν τῷ πέραν Ἡρακλείας, ἐχούσης τι 
μέρος τῆς “Μυσιμάχου Óvváusog. οὐκ ἔχων δ᾽ ἱκανὰ 
πόρια πρὸς τὴν τῶν στρατιωτῶν διάβασιν τριχῇ διεμέ- 

ριός τὴν δύναμιν. τὴν μὲν οὖν πρώτην ἀποστολὴν 

8 Μισίας Ἐ. 24oolvnc RX Μαρίνης F ; quid scripserit Diodorus 
non liquet; Μυρίνης Palm.; Keoívng probabiliter Gron. (cf. Her. 
VII 42; Steph. Byz. s. v. Καρήνη (cf. 8. v. Bévvo); Plin. V 122; 
Mueller ad Ptol. V 2,4 (p. 809 M.)). 4 καὶ om. F. cf. XVI 90, 2. 
6 Μιϑριδάτης] ὁ υἱὸς αὑτοῦ add. F; attamen Μυϑριδάτης ὁ Ioi- 
βαρξάνου Plut. Dem. 4 nec alius esse videtur M. ὁ Aeotofeofóvov 
υἱὸς XIX 40, 2; itaque Mithridatem III fium Ariobarzanis, 
fratris scil. Mithridatis II, fuisse arbitror; quo modo omnes 
difficultates tolluntur, de quibus multi sunt Palm.; Wess.; 
Droysen (Il 2 p. 212 a. 2), Beloch (III 2 p. 164). πολλοὺς] 
πολλὰ Rhod. 9 cf. XIX 77,6. 10 περὶ τὸν A. F. 11 &zo- 
σταλέντες F συναποστάντες X. 14. προκατεχομένους] προκατ- 
ειλημμένους. 16 παρ[ηλϑε»ν}]] hic medio in verbo desinit R. 
Ὀδισσὸν X; cf. XIX 78, 8. 16 uà» om. X.  KoeAMavwriag| 
Ju4eríag libri; corr. Palm. (cf. XIX ind. Af). 17 τι 0m. F. 
19 σορεῖχ F. 
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4886vvéf« διασωϑῆναι πρὸς τὴν Ἡράκλειαν, τὴν δὲ δευ- 

τέραν ὑπὸ τῶν περὶ τὸ στόμα τοῦ Πόντου φυλακίδων 
νεῶν ἁλῶναι. κατὰ τὴν τρίτην δὲ αὐτοῦ συνδιαβαί- 

vovrog τοῦ Πλειστάρχου χειμὼν ἐπεγενήϑη τηλικοῦτος 

ὥστε τὰ πλεῖστα τῶν δχαφῶν xci τῶν δωμάτων 

διαφϑαρῆναι᾽ καὶ γὰρ ἡ κομίξουσα ναῦς ἑἕξήρης τὸν 4 

| στρατηγὸν δυνεκλύδσϑη καὶ τῶν ἐν αὐτῇ πλεόντων οὐκ 

ἐλαττόνων ἢ πενταχοσίων τρεῖς πρὸς τοῖς τριάκοντα 

μόνον διεσώϑηδαν. ἐν δὲ τούτοις ἦν καὶ ὁ Πλεί- 
10 ὅταρχος, ναυαγίου μὲν ἐπειλημμένος, εἷς δὲ τὴν γῆν 

ἡμυιϑανὴς ἐκβεβρασμένος. οὗτος μὲν οὖν ἀποκομισϑ εὶς 
εἷς ἩΗράκλειαν καὶ προσαναλαβὼν ἐκ τῆς ἀτυχίας τὸ 

σῶμα πρὸς “Δυσίμαχον sig τὴν χειμασίαν ἀνέξευξε, 

ἀποβεβληκὼς τὸ πλεῖον τῆς δυνάμεως. 
16 Ἐν δὲ ταῖς αὐταῖς ἡμέραις καὶ Πτολεμαῖος ὁ βα- 118 

σιλεὺς ἀναξεύξας ἐξ Αἱγύπτου μετὰ δυνάμεως ἀξιολόγου 

τὰς μὲν ἐν τῇ Κοίλῃ Συρίᾳ πόλεις ἁπάσας ὑποχειρίους 

ἐποιήδατο᾽ Σιδῶνα δὲ πολιορκοῦντος αὐτοῦ τινες παρ- 
ἤσαν ἀπαγγέλλοντες ψευδῶς ὅτι παρατάξεως γενομένης 

τοῖς βασιλεῦσιν οἱ μὲν περὶ “υσίμαχον καὶ Σέλευκον 

ἡττηϑέντες ἀποκεχωρήκασιν sig τὴν Ἡράκλειαν, ᾿Αντί- 
yovog δὲ νενικηκὼς προσάγει μετὰ δυνάμεως ἐπὶ Σιυρίας. 

παραλογισϑεὶς οὖν ὑπὸ τούτων καὶ πεισϑεὶς ἀληϑῆ τὴν 2 

προσαγγελίαν εἶναι, πρὸς μὲν τοὺς Σιδωνίους εἰς 

τέτταρας μῆνας ἀνοχὰς ἐποιήδατο, τὰς δὲ χειρωϑείσας 

πόλεις φρουραῖς ἀσφαλισάμενος ἐπανῆλϑε μετὰ τῆς 
δυνάμεως εἰς Αἴγυπτον. ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις 8 

οἱ τῶν παρὰ “υσιμάχῳ στρατιωτῶν αὐτομολήδαντες 

σι 

e 

3 σι 

8 κατὰ δὲ τὴν τρίτην αὐτοῦ E. 6 ἡ κομίξουσα ναῦς 
τὸν στρατηγὸν ἑξήρης F. [10 μὲν om. F, add. 2.m. 18 πρὸς 
τὸν A. F. 14 τὸ πλεῖον τῆς δυνάμεως ἀποβεβληκὼς F. 19 ἐπαγ- 
γέλλοντες F, corr. 2. m. 929 προάγει F. 95 ἀνοχὰς τς 
τέτταρας μῆνας F. 28 παρὰ Λυσιμάγου X. 
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ἐκ τῆς χειμασίας παρ᾽  wvríyovov* - α«ἀὐταριάται μὲν 
δισχίλιοι, Δύκιοι δὲ καὶ Παμφύλιοι περὶ ὀκτακοσίους. 
τούτοις μὲν οὖν ᾿άἀντίγονος φιλανθρώπως προσενεχϑεὶς 

τούς T5 μισϑοὺς ἔδωκεν, og ἔφασαν ὀφείλεσϑαι παρὰ 
“υσιμάχου, καὶ δωρεαῖς ἐτίμησε. καϑ'᾽ ὃν δὴ χρόνον 

ἦλθε καὶ Σέλευκος ἐκ τῶν ἄνω σατραπειῶν διαβεβη- 
κὼς εἷς Καππαδοκίαν μετὰ πολλῆς δυνάμεως καὶ κατα- 

GxeváGug στεγνὰ τοῖς στρατιώταις παρεχείμαξεν. εἶχε 
δὲ πεξοὺς μὲν εἰς δισμυρίους, ἱππεῖς δὲ σὺν τοῖς 

ἱπποτοξόταις περὶ μυρίους δισχιλίους. ἐλέφαντας δὲ 
ὀγδοήκοντα πρὸς τοῖς τετραχοσίοις, ἄρματα δὲ δρε- 
πανηφόρα πλείω τῶν ἑκατόν. αἱ μὲν οὖν τῶν βασι- 
λέων δυνάμεις τοῦτον τὸν τρόπον ἠϑροίξοντο, κεκοι- 

κότων ἁπάντων κατὰ τὴν ἐπιοῦσαν ϑερίαν διὰ τῶν 
ὕπλων κρῖναι τὸν πόλεμον. ἡμεῖς δέ, καϑάπερ ἐν 
ἀρχῇ προεϑέμεϑα, τὸν γενόμενον τούτοις τοῖς βασι- 
λεῦσι πρὸς ἀλλήλους πόλεμον περὶ τῶν ὅλων πράξεων 
ἀρχὴν ποιησόμεϑα τῆς ἑπομένης βίβλου. 

1 "ἦλθον vel παρῆσαν (post αὐτομολήσαντες) excidisse 
monuerunt Rhod. et Helske; ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις τῶν 
z. 4. στρατιωτῶν ηὐτομόλησάν τινες Madv. I p. ὅ18. «Αὐταριάται 
libri (cf. Strab. VII 5, 11; alioquin Αὐταριᾶται (cf. Arr. I 5, 1: 
Polysen. VIL 42); cf. XX 19,1. 4 παρὰ 4vowdzo F. 6 δια- 
βὰς F. 4 xol om. X. 8 παραχειμάξειν libn; corr. Dind. 
9sqq. de numeris cf. Plut. Dem. 26; Niese I p. 850 a. 1. 
14 ϑερίαν libri. 16. 17 τὸν γενόμενον — πόλεμον] τὴν ysvo- 
μένην κρίσιν τούτοις τοῖς βασ. πρὸς ἀλλήλους F, corr. 2. m. 
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